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 ملخص باللغة العربية
 دان الكبيسيأ.د. خليل رجب مح

يختمف المتخصصون في عممي التفسير والرواية حول مسألة نقد أسانيد روايات التفسير بالمأثور، 
معرفة  بين قائل بمزوم تطبيق قواعد نقد الروايات في الحديث النبوي عمى الروايات التفسيرية، بحجة أن طريق

معاني كتاب اهلل تعالى ىو من جية النقل والرواية، وقائل بالتفريق بين قواعد نقد الروايات التفسيرية والروايات 
الحديثية، وىذا البحث )منيج نقد الرواية التفسيرية وضوابطيا( يتناول بالدراسة ىذه المسألة لتحقيقيا، والوقوف 

بينيما، ومدى إمكانية االحتكام إلييا في التفريق بين معايير نقد عند الدالئل واألمارات المرجحة التفريق 
الروايات بحسب موضوعاتيا واألحوال المتمبسة بيا، وما لمقرائن المحتفة بيا من أثر في تقويتيا وتسويغ 
قبوليا؟ والشروط الضابطة لما يقبل منيا وما ال يقبل. وقسمتو بعد المقدمة عمى مبحثين، األول: تناول 

واعد العامة في نقد الرواية التفسيرية. والثاني: خصصتو لمقرائن والضوابط المؤثرة في الحكم عمى الرواية الق
 التفسيرية، ثم ختمتو بخبلصة النتائج.

 الكممات المفتاحية: نقد، رواية، تفسيرية، ضوابط 
CURRICULUM AND CONTROLS OF THE EXPLANATORY NOVEL 

Prof. Dr. Khalil R. Hemdan Al-Kubaisi 

Summary 
Specialists in the fields of interpretation and narration differ on the issue of 

criticizing the basis of the narratives of interpretations of the interpretation of the 

al matuor , among those who say that the rules of critiquing the narratives in the 

hadith must be applied to interpretative narrations, arguing that the way of 

knowing the meanings of the Book of Allah  Almighty in terms of transmission and 

narration, and others  says differentiating between the rules of critique of 

interpretative narratives and narratives of  Hadith, and this research (the 

methodology of criticizing the explanatory novel and its controls) deals with the 

study of this issue to achieve it, and stand at the guides and emirates likely to 

differentiate between them, and the extent of the possibility of invoking them in 

differentiating criteria for criticizing the narratives according to their topics and 

the circumstances in which A, and the evidence around  it by the impact of the 

strengthening and justify its acceptance? And the conditions for what is accepted 

and not accepted. I divide the article into an introduction into two sections, the 

first: dealing with the general rules in criticizing the explanatory Hadith. The 

second: I dedicated it to the rules which controls and affecting the ruling on the 

interpolations t, and then I have concluded with some of the findings. 

Keywords: Criticism, Narration, Explanatory, Rules 
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 املقدمة

الحمد هلل، والصبلة والسبلم عمى رسول اهلل، وعمى آلو وأصحابو ومن وااله، 
 وبعد:

تقرر عندىم في ، وما ء الحديث في نقد الروايةن القواعد التي وضعيا عمماإ
فبو يضبط  بو ىذه األمة وتفخر، ميزتعمم الجرح والتعديل، وعمم الرجال ىو مما ت

ما كان من الدين يعرف متون المأثورات، و  مة، وتحققيميز بين أصناف النقالمأثور، و 
 وما ىو ليس منو.

بما لم  لكن مسألة تثار لدى الميتمين بشأن التفسير والرواية في العصر الحديث
 عمى الرواية ق مناىج نقد الحديث النبوي نفسيايتطبيمزم ىل ىي و ، المتقدميننجده لدى 

قد انقسموا إلى مذىبين التفسير والرواية ان شن بالميتمي حتى أن؟ المأثورة في التفسير
رواية فمنيم من يذىب إلى لزوم تطبيق قواعد نقد الرواية في الحديث عمى ال في ذلك:

ت وبالتالي رد معظم الروايا فيما سواء في األىمية والخطر المترتب عمييما،التفسيرية، 
ومنيم من  يحة موثقة.أسانيد صحأنيا لم ترد بالتفسيرية المأثورة عن السمف؛ بحجة 

يختمف عن منيج  ية منيج في التعامل معيالتفسير لمرواية اأن  إلى فيذىب ،يفرق بينيما
أىمية دراسة ومنحاه، مما يبرز  منيم كتب في تأييد مشربو وكل ،يةحديثالنقد الرواية 

فيم كتاب اهلل تعالى، ولخطورة القول تعمقو ب دّ لشُ  وتحقيقو  بموضوعية ىذا الموضوع
ليم خصائص في فيم الذين  تفسيري المنقول عن الصحابة وتابعييمراث الإبعاد ذلك التب

  معاني كتاب اهلل ال تتوفر لمن بعدىم.
عمى الرواية  ياتطبيقالرواية الحديثية يجب  ىل معايير نقدمشكلة البحث: 

بلف موضوعاتيا؟ وىل تمع اخوىل كان المحدثون يساوون بين الروايات التفسيرية؟ 
   ؟بمثل الرواية عن النبي  شدد في قبول الروايات المأثورة كمياالتجب ي
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  الهدف من البحث:
نقد في  بإيضاح المنيج العاماإلجابة عن األسئمة المثارة في مشكمة البحث، 

 ،التفسيرية الرواية الذي يقوم عميو الحكم عمى المعتمد األساسو  لرواية عند المحدثين،ا
 .في التعامل معياواعد والضوابط البلزمة بغية الوقوف عمى الق

 وقد اقتضى البحث تقسيمو عمى مبحثين: 
 القواعد العامة في نقد الرواية التفسيرية.األول: المبحث 

 القرائن والضوابط المؤثرة في الحكم عمى الرواية التفسيريةالمبحث الثاني: 

 واهلل ويل التوفيق
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 :املبحح األول
 التفسريية نقد الرواية القواعد العامة يف

كافة األخبار تندرج تحتيا قواعد عامة  لروايات المأثورةنقد الالعمماء  لقد وضع  
 يفرقونيميزون بين أنواع المنقوالت، و وىم  المنقولة عمى اختبلف مراتبيا وتخصصاتيا،

 حتى في األحاديث النبويةىج قبوليا نجده في منا، وىذا التفريق يال قبولالبين معايير 
تفريقيم بين أحاديث الحبلل والحرام وأحاديث ، كفميست كميا عمى منيج واحد نفسيا،

  .الفضائل
ن قواعد نقدو  ال تتضاد مع القواعد الكمية العامة التي  يةروايات التفسير ال ا 

بيقات تمك تط صورة من صوربل ىي  ،قد الرواياتوالتعديل لنوضعيا عمماء الجرح 
أن  إذ ،توى من مستويات إجراءاتيا العمميةومس عمى األخبار المنقولة، القواعد العامة

كافة الروايات  درج تحتو وضمن إجراءاتوتنتمثل منيجا متكامبل تمك القواعد العامة 
 بحسب اختبلفاتيا الموضوعية والروائية قبوال أو ردا. وكفيات التعامل معيا المأثورة،
 ويتساىمون فيرواية،  قبول فييتشددون ف، نقد الروايات في يفرقون ولذلك 

يكتفون بقبوليا أو ال ىم و بحسب قواعد قرروىا في قبول الروايات والحكم عمييا،  ،أخرى
نما مع ذلكفميس اإلسناد وحده الحاكم عمى الرواية،  ،اإلسناد عمى درجةاعتمادا ردىا   وا 
، فيفرقون في ير ذلك، ومضمون الخبر، وغعنو خبرون حال قائل الخبر، وراوي اليعتبر 

    القبول أو الرد ليا بحسب تمك االعتبارات مجتمعة. الحكم عمى الرواية ب
سن وزمن دون سن  قد يقبمون رواية الراوي عن شيخ دون شيخ، وفي من ىناو 

 ال يحكم بالصحة عمى الرواية لمجرد كونو  زمن، وعن مصر أو مدينة دون غيرىا،و 
وليس من  حيحا لعمة دخمتو،ال يكون صيروي الثقة عن الثقة حديثا و  قدف يا ثقات،روات

ألن الثقة قد تعتريو أحوال مختمفة فيخطئ، ويعرف ذلك  ؛(ٔ)حد الثقة أن ال ييم وال يغمط

                                                           

اود: العيني: ط مكتبة الرشد، وشرح سنن أبي د ٛٚينظر: الموقظة في عمم مصطمح الحديث: الذىبي:  (ٔ)
ٔٗٗٓ :ٖ/ٗٓٛ ،ٗٔ٘. 
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عمماء الحديث ونقاده الذين يتتبعون طرق الحديث، واختبلف الرواة، ويميزون بين 
 األسماء واألماكن.
ي أن ىناك منيجا متكامبل يعتمدونو في الحكم عمى الرواية بقبول أو وىذا يعن

برد، فقد ترد رواية ثقة وتقبل رواية ضعيف؛ العتبارات مبلزمة، وقرائن دالة، فينتقى 
أئمة الحديث من روايات الضعيف ما يعمم أنو حفظو، ويترك منو ما يعمم أنو أخطأ فيو، 

  .(ٔ)يوكما يترك من الثقة ما يعمم أنو غمط ف
والمقرر عند أىل العمم جميعا أن الثقة الثبت قد يخطئ فإن ثبت »قال المعممي: 

  .(ٕ)«خطؤه في شيء فإنما يترك ذاك الشيء فأما بقية روايتو فيي عمى الصواب
وسأبين ىنا أبرز األسس أو القواعد التي يعتبرونيا في نقد الروايات التفسيرية 

 من حيث القبول والرد:
 والرواية عمن دونه:  فريق بين الرواية عن النبي الت :أوال

والرواية  من قواعد نقد األخبار باعتبار القائل: التفريق بين الرواية عن النبي 
عمن دونو، فيتشددون في تطبيق قواعد وضوابط المنيج بدقة عمى المرويات عن النبي 

 ويحتاطون لثبوت صحة الرواية عنو ،  عن غيره؛ ألن قولو ما ال يحتاطون بمثمو
  يثبت بو الدين، وىو يتوقف عمى صحة المروي عنو، وحديثو تشريع يترتب عميو

تزّيد في الدين، وليذا ُعدَّ اإلسناد من الدين،  صحة التكميف من عدمو، والكذب عميو 
ن خطر الكذب ، (ٖ)فمواله لقال كل من شاء ما شاء، ولوضع في الدين ما ليس منو وا 

فما رواه المغيرة  انيو خطر الكذب عمى من دونو، ومن ىنا جاء قولو ال يد عميو 

                                                           

 . ٕٖ/ٔ. وشرح عمل الترمذي: ابن رجب: ٖٖ٘/ٔينظر: زاد المعاد: ابن القيم:  (ٔ)
 . ٚ٘ٗ/ٔالتنكيل بما في تأنيب الكوثري من األباطيل: عبد الرحمن المعممي اليماني:  (ٕ)
مقدمة صحيح مسمم: «. لقال من شاء ما شاء ولوال اإلسنادُ  اإلسناُد من الدين،» قال ابن المبارك: (ٖ)

ٔ/ٔ٘. 
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 قال: سمعت الّنِبّي ،  :ِإنَّ َكِذًبا َعَميَّ َلْيَس َكَكِذٍب َعَمى َأَحٍد، َمْن َكَذَب َعَميَّ »يقول
ًدا، َفْمَيَتَبوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّارِ  ، عمى النبي وجاء التحذير الشديد من الكذب  ،(ٔ)«ُمَتَعمِّ

ًدا، َفْمَيَتَبوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن : »فعن أبي ىريرة، قال: قال رسول اهلل  َمْن َكَذَب َعَميَّ ُمَتَعمِّ
لئبل يقع في الخطأ  حتى أن من األصحاب الكرام كان يخشى الرواية عنو  ،(ٕ)«النَّارِ 

يشاء، فعن عامر بن في الرواية نسيانا أو وىما، أو يزيد في قولو من يسمعو منو ما 
عبد اهلل بن الزبير، عن أبيو، قال: قمت لمّزبير: ِإنِّي ال َأْسَمُعَك ُتَحدُِّث َعْن َرُسوِل المَِّو 

  :َمْن َكَذَب »َكَما ُيَحدُِّث ُفبَلٌن َوُفبَلٌن؟ َقاَل: َأَما ِإنِّي َلْم ُأَفاِرْقُو، َوَلِكْن َسِمْعُتُو يقول
 .(ٖ)«ْقَعَدُه ِمَن النَّارِ َعَميَّ َفْمَيَتَبوَّْأ مَ 

، وأن تكون بحسب وكانوا يوصي بعضيم بعضا بإقبلل الرواية عن النبي 
من قول أو فعل،  الحاجة، ومنيم من يطمب اإلشياد عمى صحة ما يرويو عن النبي 

خشية الوقوع في الوىم، أو وقوع الحديث بأياد غير أمينة، ويقع التدليس فيو من 
 .(ٗ)المنافقين
فيو رأي ليم، وليس ىو بذاتو من الدين، وال  ما ما يروى من أقوال غيره وأ

نما غايتو اجتياد في بيان ما جاء في القرآن الكريم والسنة من الدين،  أصبل لمتعبد بو، وا 
نعم مرجع قائمو في كل ما يقول ىي أصول االستنباط التي وجو إلييا الكتاب والسنة، 

 ى رأيا لقائمو، قد يصيب وقد يخطئ.وطرق الفيم الصحيح، لكنو يبق
                                                           

( الجنائز، باب ما يكره من النياحة عمى الميت. ت الناصر ط ٜٕٔٔ)برقم  ٓٛ/ٕصحيح البخاري:  (ٔ)
 طوق النجاة.

، قال  ( مقدمة اإلمام مسمم، باب في التحذير من الكذب عمى رسول اهللٖرقم )ب ٓٔ/ٔصحيح مسمم:  (ٕ)
( ٖٙٗ)برقم  ٙٗ/ٔمسند أحمد: «. ومتن الحديث متواتر»جو ألحاديث مسند أحمد: األرنؤوط في تخري

 مسند عمر بن الخطاب. 
 .( كتاب العمم، باب إثم من كذب عمى النبي ٚٓٔبرقم ) ٖٖ/ٔصحيح البخاري:  (ٖ)
 .   ٜٓينظر أمثمة ليذا: تأويل مختمف الحديث: ابن قتيبة:  (ٗ)
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، فبل يحدثون ومن ىنا كان عمماء الحديث يشترطون التثبت في الرواية عنو 
كانوا أيسر، فبل يتشددون بمثل  عنو إال عن الثقات، ولكنيم في الرواية عن غيره 

جويبر ما كان عن : »(ٔ)ىـ( في جويبر بن سعيدٕٔٗذلك، قال اإلمام أحمد )ت
وقال يحيى  ،(ٕ)«فيي منكرة عمى ذاك أيسر، وما كان يسند عن النبي  الضحاك فيو
تساىموا في أخذ التفسير عن قوم ال يوثقونيم في الحديث، ثم »ىـ(: ٜٛٔالقطان )ت

، وقال: ىؤالء ال يحمد حديثيم، ويكتب (ٗ)وجويبر، ومحمد بن السائب (ٖ)ذكر الضحاك
  .(٘)«التفسير عنيم
 ايات باعتبار أحوال النقلة:التفريق بين الرو  :ثانيا

وكذلك يفرق عمماء نقد الروايات في قبول الرواية أو عدم قبوليا بالنظر إلى 
حال الراوي )ناقل الخبر(، فقد يقبل من الضعيف روايتو في حال دون حال، وزمن دون 
زمن، وعن شيخ دون غيره، وقد تقبل روايتو في موضوع دون موضوع آخر، فمن 

روايتو مطمقا، ومنيم من يكتب حديثو لبلعتبار، ومنيم من تقبل الضعفاء من ترد 
لبلعتضاد واالستشياد دون االحتجاج واالعتماد، ومنيم من تقبل روايتو لآلداب والرقاق 

                                                           

قاسم البمخي عداده في الكوفيين ويقال اسمو جابر وجويبر لقب روى عن جويبر بن سعيد األزدي أبو ال (ٔ)
أنس بن مالك والضحاك بن مزاحم وأكثر عنو وعن غيرىم. وعنو ابن المبارك والثوري وحماد بن زيد 

 .ٖٕٔ/ٕومعمر وغيرىم، ضعفوه في الحديث. تيذيب التيذيب: ابن حجر: 
 .ٛٙٔ/٘يذيب الكمال: وت ٔٗ٘/ٕالجرح والتعديل: ابن أبي حاتم:  (ٕ)
الضحاك بن مزاحم اليبللي أبو القاسم، صدوق كثير اإلرسال، من الخامسة. روى عن ابن عباس وعدد  (ٖ)

من الصحابة، والتابعين، وقيل: لم يثبت لو سماع من أحد من الصحابة. لقي سعيد بن جبير بالري فأخذ 
 .ٕٓٛوتقريب التيذيب:  ٖ٘ٗ/ ٗ. ينظر: تيذيب التيذيب: ٙٓٔعنو التفسير. مات سنة 

محمد ابن السائب بن بشر الكمبي أبو النضر الكوفي، النسابة المفسر، متيم بالكذب. من السادسة. مات  (ٗ)
 .ٜٚٗوتقريب التيذيب:  ٕٚٗ/ٕ٘تيذيب الكمال:  ٖٓٔ/ٗىـ. وفيات األعيان: ٙٗٔسنة 

قالوه من أنفسيم باجتيادىم، ال . ولعل المراد بحمل التفسير عنيم ىو ما ٕٗٔ/ٕتيذيب التيذيب:  (٘)
 .ٙٙالمتعمق بالرواية. ينظر: التقرير في أسانيد التفسير: الطريفي: 
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والمغازي، ونحو ذلك. وىكذا يقسمون الرواة بحسب أحواليم من حيث القبول والرد عمى 
 أقسام: 

في الحديث، فمتفق عمى رد روايتو من عرف بتعمد الكذب والوضع  :األول
وأما النوع الثاني »ىـ(: ٛ٘ٗقال البييقي )ت ،(ٔ)مطمقا، وال يذكر إال عمى سبيل التبيين

من األخبار، فيي أحاديث اتفق أىل العمم بالحديث عمى ضعف مخرجيا، وىذا النوع 
ال عمى ضربين: ضرب رواه من كان معروفًا بوضع الحديث والكذب فيو، فيذا الضرب 

 .(ٕ)«يكون مستعمبًل في شيء من أمور الدين إال عمى وجو التميين
وقد يكتبون حديثو لمعرفتو ال لروايتو، ولتمييزه عن الصحيح ولمتحذير. والذي 
يتبين من عمل اإلمام أحمد وكبلمو أنو يترك الرواية عن المتيمين، والذين غمب عمييم 

في الضعف، مثل من في حفظو شيء الخطأ؛ لمغفمة وسوء الحفظ، ويحدث عمن دونيم 
 .(ٖ)أو يختمف الناس في تضعيفو وتوثيقو. وكذلك كان أبو زرعة الرازي يفعل

والظاىر أن ىذا في من اتفقوا عمى أنو يتعمد الكذب والوضع، وعمم ذلك في 
ال فإنيم قد يختمفون في األحكام عمى الرجال، فنجد بعضيم يجرح راويا  رواياتو، وا 

ع، ونجد غيره من يدفع ذلك عنو، ويقبل روايتو، أو يروي عنو ما عمم بالكذب أو الوض
 صحتو.

المتمادي في غمطو، الذي إذا نبيو النقاد الثقات عمى خطئو لم يرجع الثاني: 
روى العقيمي بسنده عن عبد الرحمن بن ميدي  ،(ٗ)عنو، وىذا مردود حديثو باتفاق

لذي ُيتَرك الرواية عنو؟ قال: إذا أكثر لُشعبة: َمن ا -َأو قيل -قمت »ىـ( قال: ٜٛٔ)ت

                                                           

 .ٚ/ٔينظر: الجرح والتعديل:  (ٔ)
 .ٖٖ/ٔدالئل النبوة:  (ٕ)
 .  ٕٜٖ/ٔشرح عمل الترمذي: ابن رجب:  (ٖ)
 .ٖٗ/ٔينظر: دالئل النبوة:  (ٗ)
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عن المعروفين ما ال يعرف من المعروفين من الرواية، أو أكثر الغمط، أو تمادى في 
غمط ُمجَتَمع عميو، فمم َيتَِّيم نفسو عند اجتماعيم عمى خبلفو، أو ُيتََّيم بكذب، أما سوى 

 .(ٔ)«من وصفت فَأروي عنيم
ات ىي بخبلف ما اشتير عنو من رواية وذلك كأن يروي عن ابن عباس رواي

ذا نبيو  ذا نبو عمى خطئو أصر عميو. أو يكون ممن كثر غمطو، وا  أصحابو الثقات، وا 
الثقات عمى خطئو في رواياتو ال يتراجع عن خطئو. فشأنو شأن من يتعمد الكذب 

ا ويعني ىذا أن مثل ىؤالء الرواة إن نبيوا عمى خطئيم فرجعوا عنو لم يسقطو  والوضع.
ن لم يرجعوا عنو سقطوا  .(ٕ)عن درجة القبول، وا 

ال يكون الراوي متيما بالوضع، وال يتعمد الكذب، وليس ممن يصر الثالث: 
عمى غمطو إذا نبيو عميو الحفاظ، غير إنو عرف بسوء الحفظ، حتى كثر غمطو، وغمب 

لتفسير عميو الوىم، فيذا ال تقبل روايتو في األحكام، وتقبل في اآلداب والزىد وا
ومنيم الصدوق الورع المغفل، الغالب عميو »ىـ(: ٕٖٚوالمغازي، قال ابن أبي حاتم )ت

الوىم والخطأ والسيو والغمط، فيذا يكتب من حديثو الترغيب والترىيب والزىد واآلداب، 
وضرب ال يكون راويو متيمًا »وقال البييقي:  ،(ٖ)«وال يحتج بحديثو في الحبلل والحرام

أنو عرف بسوء الحفظ، وكثرة الغمط في رواياتو، ... فيذا الضرب من بالوضع، غير 
األحاديث ال يكون مستعمبًل في األحكام، كما ال تكون شيادة من ىذه صفتو مقبولة عند 
الحكام، وقد يستعمل في الدعوات والترغيب والترىيب والتفسير والمغازي فيما ال يتعمق 

 .(ٗ)«بو حكم
                                                           

 .٘ٓٔ/ٔالضعفاء الكبير: العقيمي:  (ٔ)
سألتو ». جاء فيو: ٕٚ: ٜٗٛٔينظر: سؤاالت حمزة بن يوسف السيمي لمدارقطني: ط مكتبة المعارف،  (ٕ)

ن لم يرجع سقط  «.عمن يكون كثير الخطأ قال إن نبيوه عميو ورجع عنو فبل يسقط وا 
 .ٙ/ٔالجرح والتعديل:  (ٖ)
 .ٖٗ/ٔدالئل النبوة:  (ٗ)
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تجاج بحديث مثل ىؤالء، فمراده أنو ال يحتج بو في وأن من لم ُيَجوِّز االح
األحكام الشرعية، واألمور العممية، وليس في الرقائق والترغيب والترىيب، ونحو ذلك، 

قال النووي:  ،(ٔ)فقد رخص كثير من األئمة رواية نحو ىذه األحاديث عن الضعفاء
ا سوى الموضوع من ويجوز عند أىل الحديث وغيرىم التساىل في األسانيد ورواية م»

الضعيف، والعمل بو من غير بيان ضعفو في غير صفات اهلل تعالى، واألحكام 
كالحبلل والحرام وغيرىما، وذلك كالقصص، وفضائل األعمال، والمواعظ وغيرىا مما ال 

 .(ٕ)«تعمق لو بالعقائد واألحكام
االمتناع اني: والث: جواز الرواية عنيم. أحدهماوذكر الترمذي لمعمماء فيو قولين: 

  .(ٗ)أبي حنيفةو وذكر الحاكم المذىب األول عن مالك والشافعي  ،(ٖ)من الرواية عنيم

                                                           

. وىذا ىو الرجل الثالث الذي ذكره ابن ميدي ٖٚٚ/ٔي: وشرح عمل الترمذ ٖٗ/ٔينظر: دالئل النبوة:  (ٔ)
الجرح «. يعني ال يحتج بحديثو -وآخر َيِيم والغالب عمى حديثو الوىم، فيذا يترك حديثو»بقولو: 

. وبين البييقي مرادىم في ىذا؛ بأنو يترك من حديثو ما يتعمق باألحكام ٖٛ/ ٕوالتعديل: ابن أبي حاتم: 
 يترك في التفسير ونحوه. المصدر السابق.والحبلل والحرام. وال 

 .ٛٗالتقريب والتيسير:  (ٕ)
. وحكى األول عن سفيان الثوري، ٖٛٛ/ٔوشرح عمل الترمذي:  ٗٗٚينظر: العمل الصغير: الترمذي:  (ٖ)

وكبلمو في روايتو عن الكمبي يدل عمى أنو لم يكن يحدث إال بما عرف صدقو. وذكر الثاني عن أبي 
 ئمة.األبارك، وعزاه الترمذي ألكثر عوانة وابن الم

. وقال أيضا: وكذلك حدث أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني عن الحسن ٖٛٛشرح عمل الترمذي:  (ٗ)
بن عمارة وعبد اهلل بن محرر وغيرىما من المجروحين. وقال: وكذلك من بعدىم من أئمة المسممين قرنًا 

م يخل حديث إمام من أئمة الفريقين عن مطعون فيو بعد قرن، وعصرًا بعد عصر إلى عصرنا ىذا، ل
من المحدثين. واعتمد في حكايتو عن مالك عمى روايتو عن عبد الكريم أبي أمية، وفي حكايتو عن 
الشافعي عمى روايتو عن إبراىيم بن أبي يحيى وأبي داود سميمان بن عمرو النخعي وغيرىما من 

روايتو عن جابر الجعفي وأبي العطوف الجزري. المصدر  المجروحين، وفي حكايتو عن أبي حنيفة عمى
 السابق.



 

  
ٕٔ 

1 

حاتم أنو يجوز رواية حديث من كثرت غفمتو  لما ذكر ابن رجب قول أبن أبيو 
في غير األحكام، وأما رواية أىل التيمة بالكذب فبل تجوز إال مع بيان حالو. قال ابن 

 .(ٔ)«ىذا ىو الصحيحو : »ىـ(ٜ٘ٚ)ت رجب
أن يكون مجيوال لم يثبت من عدالتو وشرائط قبول خبره ما يوجب الرابع: 

القبول. فيذا الضرب من األحاديث حكمو حكم ما قبمو، ال يستعمل في األحكام، 
ويستعمل في التفسير والمغازي والدعوات والترغيب والترىيب، ونحو ىذا مما ال يتعمق 

 .(ٕ)بو حكم
حافظ متقن؛ ال يختمف في قبولو، أو كان يغمط، لكنو كان  رجلالخامس: 

الغالب عمى حديثو الصحة؛ فمقبول وال يترك حديثو ببل خبلف. قال عبد الرحمن بن 
احفظ عن الرجل الحافظ المتقن؛ فيذا ال يختمف فيو، وآخر َيِيُم والغالب عمى »ميدي: 

 .(ٖ)«ذا لذىب حديث الناسحديثو الصحة؛ فيذا ال يترك حديثو، لو ترك حديث مثل ى
ومع ىذا فإن لدييم تفصيبلت تحكميا اعتبارات تقدر في كل رواية، منيا القرائن 

وليم في كل حديث »الظاىرة والخفية، المتعمقة بالمفظ أو بالحال. ولذلك قال ابن رجب: 
فتجدىم قد يردون رواية الثقة؛ العتراض شبية لو، أو توىم. وقد يخرج  ،(ٗ)«نقد خاص

قبل االختبلط، ويترك منو ما بعده، وقد خرج البخاري عمن فيو مقال في أبواب لم  لو
وىذا  ،(٘)ينكر عميو شيء فييا، فيترك من الثقة ما غمط فيو ووىم، ويؤخذ منو الصحيح

بن سميمان، تابعي صغير  -بصيغة التصغير–ىـ( حين ذكر ُفَمْيَح ٕ٘ٛابن حجر )ت
                                                           

 . ٖٜٖ/ٔشرح عمل الترمذي:  (ٔ)
 .ٖٗ/ٔينظر: دالئل النبوة:  (ٕ)
«. الُمَحدُِّثون ثبلثة؛ رجل حافظ ُمْتِقن...». ورواه الراميرمزي بمفظ: ٖٛ/ٕالجرح والتعديل: ابن أبي حاتم:  (ٖ)

 .ٕٙٔ/ٔ. وعنو في تيذيب الكمال: ٙٓٗ: المحدث الفاصل بين الراوي والواعي
 .ٕٚ/ٕشرح عمل الترمذي:  (ٗ)
 .ٖٖ٘/ٔزاد المعاد: ابن القيم:  (٘)
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مم بعض األئمة في حفظو، ولم يخرج البخاري من طبقة مالك وىو صدوق، تك»قال: 
من حديثو في األحكام إال ما توبع عميو. وأخرج لو في المواعظ واآلداب وما شاكميا 

 .(ٔ)«طائفة من أفراده وىذا منيا
 التفريق بين الروايات بحسب الموضوع:  :ثالثا

فما عمماء الجرح والتعديل يفرقون بين الروايات بحسب نوع الخبر ومضمونو، 
كان من الروايات يتعمق باألحكام، ومسائل الحبلل والحرام، فقد تشددوا فيو، وما كان 

 دون ذلك فقد تساىموا في روايتو.
وقد ورد عن غير واحد من السمف انيم كانوا يقولون: ال يجوز حمل األحاديث 

أما أحاديث المتعمقة بالتحميل والتحريم إال عمن كان بريئا من التيمة، بعيدا من الظنة، و 
 ،(ٕ)الترغيب والمواعظ والتفسير واآلداب ونحو ذلك، فيجوز كتابتيا عن سائر المشايخ

فقد رخص كثير من األئمة في رواية األحاديث الرقاق ونحوىا عن »قال ابن رجب: 
حكى النووي في عدة من »بل  ،(ٖ)«الضعفاء، منيم: ابن ميدي وأحمد بن حنبل

 ،(ٗ)«يرىم عمى العمل بو في الفضائل ونحوىا خاصةتصانيفو إجماع أىل الحديث وغ
 ومما جاء عن األئمة في ىذا: 

أخرج الخطيب بسنده عن َروَّاد بن الَجرَّاح، قال: سمعت سفيان الثوري 
ال تأخذوا ىذا العمم في الحبلل والحرام إال من الرؤساء المشيورين »ىـ( يقول: ٔٙٔ)ت

 .(٘)«، وال بأس بما سوى ذلك من المشايخبالعمم، الذين يعرفون الزيادة والنقصان
                                                           

 .ٕٗٔ/ٔفتح الباري:  (ٔ)
. وقال: نص عمى ذلك يحيى بن معين وأحمد بن  ٕٔينظر: القول المسدد في الذب عن مسند أحمد:  (ٕ)

 بن عدي وآخرون.حنبل وعمي بن الَمِديِنّي والبخاري والنَّسائي وا
 .ٖٚٚ/ٔشرح عمل الترمذي:  (ٖ)
 .ٖٔ٘/ٔفتح المغيث بشرح ألفية الحديث: السخاوي:  (ٗ)
 .ٖٗٔالكفاية في عمم الرواية:  (٘)
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في الحبلل والحرام  إذا روينا عن النبي »وقال عبد الرحمن بن ميدي: 
ذا روينا في فضائل األعمال والثواب  واألحكام، شدَّْدنا في األسانيد، وانتقدنا الرجال، وا 

عن اإلمام  وبمثل ىذا روي ،(ٔ)«والعقاب، والمباحات، والدعوات، تساىمنا في األسانيد
 .(ٕ)أحمد

وكان ىذا التمييز بين الروايات من حيث موضوعاتيا منيجا لمتعامل عندىم في 
نقد الروايات، ومعيارا لتطبيق التساىل أو التشدد في الموقف من الروايات قبوال أو ردا، 

تساىموا في أخذ التفسير عن قوم ال »فعن أبي سعيد يحيى بن سعيد القطان قال: 
الحديث، ثم َذَكَر ليث بن أبي َسْمم َوُجَوْيِبر بن سعيد والضحاك ومحمد بن  يوثقونيم في

 .(ٖ)«ىؤالء ال يحمد أمرىم، وُيْكتب التفسير عنيم»السائب وقال: 
ما كان في سنة،  (ٗ)ال تسمعوا من بقية»ىـ(: ٜٛٔوعن سفيان بن عيينة )ت
 .(٘)«وأسمعوا منو ما كان في ثواب وغيره

باب في اآلداب والمواعظ؛ إنيا تحتمل الرواية عن » :وقال ابن أبي حاتم
 ىـ( أنو قيل لو ٔٛٔ، واستدل لو بما أخرجو بسنده عن ابن المبارك )ت«الضعاف

فقيل: ىذا رجل ضعيف، فقال: يحتمل أن يروى عنو ىذا  -وروى عن رجل حديثا-

                                                           

، ٜٕ، المدخل إلى كتاب اإلكميل: أبو عبد اهلل الحاكم النيسابوري: ٙٙٙ/ٔالمستدرك عمى الصحيحين:  (ٔ)
 .ٜٔ/ٕألخبلق الراوي وآداب السامع:  والجامع ٖٗ/ٔدالئل النبوة: البييقي: 

 .ٖٗٔينظر: الكفاية في عمم الرواية:  (ٕ)
 .ٜٗٔ/ٕوالجامع ألخبلق الراوي:  ٖٙ-ٖ٘/ٔدالئل النبوة:  (ٖ)
بقية بن الوليد بن صائد الكبلعي الحميري الميتمي، أبو يحمد الحمصي. كان يروي عن المعروفين وعن  (ٗ)

تم: يكتب حديثو وال يحتج بو. وعن ابن المبارك: كان صدوقا، ولكنو مجيولين، ويكني عنيم، قال أبو حا
 .ٜٜٔ-ٕٜٔ/ ٗعمى خبلف. تيذيب الكمال:  ٜٚٔكان يكتب عمن أقبل وأدبر. مات سنة 

وعن طريقو أخرجو البغدادي في:  ٖ٘ٗ/ٕتقدمة الكتاب، وأخرجو أيضا في:  ٔٗ/ٔالجرح والتعديل:  (٘)
 مغيرة، قال: سمعت ابن عيينة. من طريق يحيى بن ال ٕٕٔالكفاية: 
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 القدر، أو مثل ىذه األشياء، قمت لعبدة: مثل أي شيء كان؟ قال: في أدب، في
 .(ٔ)«موعظة، في زىد، أو نحو ىذا

وكانوا يقبمون عن محمد بن إسحاق رواياتو المتعمقة بالسير والمغازي، مع أنيم 
 ،(ٕ)ال يقبمون رواية الحديث عنو؛ لضعفو عندىم فيو. بذلك وردت الرواية عن أحمد

 .(ٖ)«رشدين ليس بو بأس، في األحاديث الرقاق»وقال أحمد في رشدين بن سعد: 
ىـ( في موسى بن عبيدة: يكتب من حديثو الرقاق. ٖٖٕحيى بن معين )توقال ي

 وقال في زياد البكائي: ال بأس بو في المغازي، وأما في غيرىا فبل.
من ىذه األقوال وشبييا وىي كثيرة؛ يستدل عمى أنيم كانوا يفرقون في قبول 

حجة ضعف األخبار إذا كانت ضعيفة بحسب نوعيا وموضوعيا، فميس كل رواية ترد ب
الراوي. فكانوا ال يقبمون رواية الضعفاء وال يأخذون بيا في إثبات حكم شرعي، 
ويتساىمون في قبوليا إذا لم يكن مضمونيا يتعمق باألحكام الشرعية. وكما حكاه أبو 

الخبر إذا ورد لم يحرم حبلل ولم يحل حراما ولم »ىـ( عنيم: ٖٗٗزكريا العنبري )ت
أو ترىيب أو تشديد أو ترخيص وجب اإلغماض عنو  يوجب حكما وكان في ترغيب

وىكذا قال الخطيب البغدادي بعد أن أورد كثيرا من أقواليم:  ،(ٗ)«والتساىل في رواتو
وينبغي لممحدث أن يتشدد في أحاديث األحكام التي يفصل بيا بين الحبلل والحرام، »

، وأما األحاديث التي فبل يروييا إال عن أىل المعرفة والحفظ، وذوي اإلتقان والضبط
 .(٘)«تتعمق بفضائل األعمال وما في معناىا فيحتمل روايتيا عن عامة الشيوخ

                                                           

 .ٖٓ/ٕالجرح والتعديل:  (ٔ)
. قال ذلك ٔٙٔٔ. وباختبلف يسير في رواية رقم ٖٕٔرواية رقم  ٓٙ/ٖتاريخ ابن معين برواية الدوري:  (ٕ)

 وقد سئل عن موسى بن عبيدة الربذي ومحمد بن إسحاق.
، وقال ابن معين فيو: ٙٙ/ٕ: العقيمي: . والضعفاءٕ٘ٓالعمل ومعرفة الرجال ألحمد رواية المروذي:  (ٖ)

 .ٖٜٖ)رشدين ليس بشيء(. سؤاالت ابن الجنيد: 
 .ٖٗٔالكفاية في عمم الرواية:  (ٗ)
 . ٜٔ/ٕالجامع ألخبلق الراوي:  (٘)
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 ومن ىذا يتبين لنا اآلتي: 
والرواية عمن دونو،  إنيم يميزون في نقد الروايات بين الرواية عن النبي 

ة عن ويطمبون ليا ضوابط ال يطمبون مثميا في الرواي فيتشددون في الرواية عنو 
 غيره. 

يميزون أيضا بين ما يتعمق باألحكام والحبلل والحرام،  وفي ذات الرواية عنو 
فبل يقبمونيا إال عن الثقات، وبين ما ال تعمق لو باألحكام؛ فيتساىمون فيو، فيقبمون فيو 

 رواية الضعفاء الذين ال يعرفون بالوضع وتعمد الكذب.
نشاء األحكام، وىو وىذا مترتب عمى أن الحديث يقوم عميو إث بات الدين، وا 

حاصل بنقل الرواة، لذلك وجب الفحص عن الناقمة لمحديث والتشدد في البحث عن 
أحواليم، وليس كذلك الرواية التفسيرية، فإن النص القرآني ىو المنشئ لمحكم، وأما القول 

ان التفسيري؛ فبل يترتب عميو ما يترتب من الخطر عمى الرواية الحديثية، فيو بي
 لممعنى، وكشف عن المراد بحسب الطاقة البشرية.      

 )تفاوت شروط قبول الروايات بحسب تباين العلوم(:  :رابعا
فإن المحدثين وغيرىم يميزون بين العموم في معايير نقد رواياتيا، وشرائط 
قبوليا، وىذا أمر واضح حينما ندقق في مناىج العمماء في التعامل مع نقل األخبار 

معايير تتناسب مع طبيعتو وأىميتو، وبحسب م تمفة، فيم يستعممون لمنقوالت كل عمالمخ
الخصائص التي تتعمق بو وبمنقوالتو، وىي غير التي تستعمل مع غيره، فمعايير نقل 
القرآن، غير معايير نقل السنة، ونقل السنة غير نقل التفسير، ونقل التفسير غير نقل 

ه غير نقل اآلداب أو المغة واألشعار، فكل ىذه منقوالت، التاريخ والسير والمبلحم، وىذ
لكن وسائل نقدىا مختمفة، ويدل عمى ذلك أن المحدثين أنفسيم كانوا يرجعون في المغة 
إلى أئمة المغة، وفي التاريخ والسير إلى أئمة التاريخ والسير، وفي القراءات إلى 

 شيوخيا، كما يرجعون في الحديث إلى رجالو.
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أن من المحدثين من جمع بين فنون عديدة، فإذا ألف كتابا في الحديث : ومثاله
ذا ألف كتابا في المغة طبق عميو قواعد المغة، فمثبل  طبق عميو قواعد نقد الحديث، وا 

ىـ(، ىو كتاب يفسر لغة ٕٕٗكتاب )غريب الحديث( ألبي عبيد القاسم بن سبلم )ت
الحديث ال الرواية، لذلك يذكر الحديث، ويشرح غريب السنة، فالغرض منو تفسير 

ذا أراد أن يفسر لغة الحديث اعتمد عمى  الحديث وينسبو إلى النبي  دون إسناد، وا 
ذا أراد أن يستدل عمى ما قال استدل بشعر منسوب  معرفتو بالمغة في تفسير مفرداتو، وا 

ي أو ألحد الشعراء دون سند، أو يعتمد عمى رواية أحد عمماء المغة ورواتيا كاألصمع
أبي عبيدة أو الفراء، عن أحد شعراء الجاىمية ومن بعدىم دون إسناد أصبل، ويرتضيو 
ويحتج بيا، ويفسر بيا الحديث النبوي، مع الفاصل الزمني الكبير بين القائل والراوي، 

  .(ٔ)وال إشكال عنده في شيء
حاجة وأبو عبيد نفسو في كتاب األموال يذكر سند رواية الحديث كامبل، وعند ال

ينقد األحاديث النقد الحديثي الذي يستخدمو المحدثون في نقد السنة النبوية، ومثالو: 
قد  -حدثنا نعيم بن حماد، عن عبد العزيز بن محمد، عن رجاء بن روح، عن رجل »

َأْن ُخْذ »عن ابن عباس، عن يعمى بن أمية، قال: كتب إلّي عمر:  -سّماه عبد العزيز
قال أبو عبيد: فيذا إسناد ضعيف غير معروف، ومع «. َواْلَعْنَبِر اْلُعْشرَ  ِمْن ُحِميِّ اْلَبْحرِ 

ضعفو أنو جعل فيو العشر، وال نعرف لمعشر ىيناك وجيا؛ ألنو لم يجعمو كالركاز، 
فيأخذ منو الخمس، ولم يجعمو كالمعدن، فيأخذ منو الزكاة عمى قول أىل المدينة، فإنيم 

نما جعل فيو العشر، وال موضع لمعشر في ىذا، إال أن  يرون في المعادن الزكاة، وا 
فنقده  ،(ٕ)«يكون َشبََّيو بما ُتْخِرج األرض من الزرع والثمار، وال أعرف أحدا يقول بيذا
 .(ٖ)من حيث السند والمتن، فنفس العالم يختمف منيج نقده بحسب اختبلف العموم

                                                           

 .وغيرىا 77، ٓٔ،  ٛ،  ٘،  ٗ/ٔينظر: غريب الحديث: أبو عبيد:  (ٔ)
 . ٜ٘ٛ، رقم الرواية: ٖٙٗاألموال:  (ٕ)
ضرة أسانيد التفسير ومنيجية الحكم عمييا: الشيخ الشريف حاتم بن عارف العوني: ممتقى ينظر: محا (ٖ)

 .  https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=141466أىل الحديث، 

https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=141466
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اآلثار، وينقد  وىذا اإلمام الطبري في كتابو )تيذيب اآلثار( مثبل، يحقق
األحاديث النبوية النقد الحديثي الدقيق المعروف، ويذكر ما كان من العمل في الحديث، 

تفرده بمنيج يكاد أن يكون خاصا بو »وقد يذكر مجموعة من العمل، حتى وصف بأنو 
في حكمو عمى الروايات التي يروييا مع معرفتو الوثيقة والكبيرة في عمميا، وأحكام 

لكنو في كتابو في التاريخ ال يفعل ذلك، وفي كتاب التفسير ال يفعل  ،(ٔ)«ياالعمماء عمي
ذلك إال في مواضع محددة، ويذكر الروايات ويبني عمييا تفسير كتاب اهلل دون أن 

؛ وما ذلك إال ألن نقد (ٕ)يطبق نفس القواعد التي اتبعيا في منيج نقد السنة النبوية
ير معايير نقد الرواية الحديثية. وقس عمى اإلمام الرواية التفسيرية يخضع لمعايير غ

 الطبري غيره من المفسرين الذين اعتمدوا ىذه المرويات في التفسير.
 )قبول الرواية ال يلزم منه تقرير صحتها سندا(:  :خامسا

إن التفريق بين شروط قبول الرواية لمعمل أو النقل والكتابة وبين شروط 
في نقد الروايات، فقبول الرواية لبلحتجاج بيا في العمل أو صحتيا، من القواعد المقررة 

في تفسير المفظ وفيم المراد ال يقتضي تحقق شروط الصحة فييا، فقد يقبمون الرواية 
 .(ٖ)لمعمل مع أنيا تبقى في حكم الضعيفة

وىذه قاعدة مقررة في نقد الروايات عند المحدثين وغيرىم. ذلك أن المحدثين 
اء واألصوليين والمفسرين إذ ينظرون إلى الرواية من ناحية ثبوتيا عمن وغيرىم من الفقي

نسبت إليو أو عدم ثبوتيا عنو، ىي غير نظرتيم إلييا باعتبار العمل أو فيم المراد من 
النص المنقول، فباالعتبار األول يتوجو النقد إلى صحتيا من ناحية الثبوت، وباالعتبار 

من ناحية المعنى، ومن ىنا نجد أن قبول الرواية بالنظر الثاني يتوجو النقد إلى صحتيا 

                                                           

 .ٔٔ/ٔجرير الطبري: المعجم الصغير لرواة اإلمام ابن  (ٔ)
 ومحاضرة أسانيد التفسير: الشريف حاتم: ممتقى أىل الحديث. ٔٔ/ٔينظر: المصدر السابق:  (ٕ)
 ينظر: محاضرة أسانيد التفسير: الشريف حاتم بن عارف العوني: ممتقى أىل الحديث. (ٖ)
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الفقيي واألصولي والتفسيري ىو بالنظر إلى صحة المعنى وموافقتو لمقواعد واألصول 
 .(ٔ)الشرعية العامة، ال باعتبار صحة ثبوتيا الذي يوليو المحدثون اىتماميم

د المحدثين، : الحديث المرسل، ىو ضعيف بحسب قواعد نقد الروايات عنومثاله
لكن الفقياء وأئمة المذاىب يقبمونو ويحتجون بو، سواء بشروط أو بدونيا، قال ابن 

وقد استدل كثير من الفقياء بالمرسل وىو الذي ذكره أصحابنا أنو الصحيح عن »رجب: 
اإلمام أحمد وىو قول أبي حنيفة وأصحابو وأصحاب مالك وحكى االحتجاج بالمرسل 

ل العراق جممة وحكاه الحاكم عن إبراىيم النخعي وحماد بن أبي عن أىل الكوفة وعن أى
 .(ٕ)«سميمان وأبي حنيفة

ووجدنا »ىـ( صريح حيث قال: ٕٗٓوىذا الذي ذىب إليو اإلمام الشافعي )ت
أىل الفتيا ومن حفظنا عنو من أىل العمم بالمغازي، ِمن قريش وغيرىم: ال يختمفون في 

وَيْأُثُرونو  ،(ٗ)و)ال يقتل مؤمن بكافر( ،(ٖ)صية لوارث(قال عام الفتح: )ال و  أن النبي 
عن من حفظوا عنو ممن لقوا من أىل العمم بالمغازي، فكان ىذا نقل عامة عن عامة، 
وكان أقوى في بعض األمر من نقل واحد عن واحد، وكذلك وجدنا أىل العمم عميو 

 مجتمعين.

                                                           

 .ٕٚٔينظر: منيج المحدثين في نقد مرويات التفسير:  (ٔ)
 .ٜٗ٘/ٔوأيضا منو:  ٖٜٔ/ٔشرح عمل الترمذي:  (ٕ)
(، أبواب الوصايا، باب ما جاء ال وصية لوارث، وحسنو. ٕٕٓٔ)برقم  ٘ٓٗ/ٖسنن الترمذي في السنن:  (ٖ)

( كتاب الوصايا، باب إبطال الوصية لوارث، قال األلباني: ٖٔٗٙ)برقم  ٕٚٗ/ٙوسنن النسائي: 
 صحيح.    

ن شعيب، عن أبيو، عن جده، كتاب الجياد، باب في (، عن عمرو بٕٔ٘ٚ)برقم  ٓٛ/ٖسنن أبي داود:  (ٗ)
(، قال األلباني فييما: صحيح. ٖٓ٘ٗ)برقم  ٓٛٔ/ٗالسرية ترّد عمى أىل العسكر. وعن عمي في: 

(، عن عمي، أبواب الديات، باب ما جاء ال يقتل مسمم بكافر، قال ٕٔٗٔ)برقم  ٚٚ/ٖوسنن الترمذي: 
 الترمذي: حديث حسن صحيح.
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الحديث، فيو: أن بعض قال: وروى بعض الشاميين حديثا ليس مما يثبتو أىل 
نما قبمناه بما وَصْفُت من نقل أىل  رجالو مجيولون، فرويناه عن النبي منقطعا. وا 

جماع العامة عميو  .(ٔ)«المغازي وا 
ن احتجاجيم بالمرسل والعمل بو ال يعني أنيم يرفعونو من درجة الضعف إلى  وا 

 يتناقض مع عمل الصحة، بل يبقى ضعيفا، وال تناقض في ذلك. وأن عمل المحدثين ال
ن كثيرا من الفقياء ىم محدثون كاإلمام الشافعي وأحمد  الفقياء والمفسرين، ال سيما وا 
والطبري وغيرىم، وىم يتعاممون مع الراوية باعتبار الثبوت غير التعامل معيا باعتبار 
 صحة المعنى والعمل بيا. فميس ىناك منيجان، بل ىو منيج واحد باعتبارين مختمفين. 

ا ما أفصح عنو ابن رجب بقولو بعد أن ذكر مذىبي المحدثين والفقياء: وىذ
واعمم أنو ال تنافي بين كبلم الحفاظ وكبلم الفقياء في ىذا الباب، فإن الحفاظ إنما »

يريدون صحة الحديث المعين إذا كان مرسبل، وىو ليس بصحيح عمى طريقتيم 
 النقطاعو وعدم اتصال إسناده.

ىم صحة ذلك المعنى الذي دل عميو الحديث، فإذا عضد ذلك وأما الفقياء فمراد
المرسل قرائن تدل عمى أن لو أصبل قِوي الظن بصحة ما دل عميو، فاحتج بو مع ما 
احتف بو من القرائن... وىذا ىو التحقيق في االحتجاج بالمرسل عند األئمة كالشافعي 

 .(ٕ)«مرسل حينئذوأحمد وغيرىما، مع أن في كبلم الشافعي ما يقتضي صحة ال
لذلك فإن قبول الروايات التفسيرية التي نقمت بأسانيد ضعيفة ال يتعارض مع 
بقاء األصل وىو ضعفيا اإلسنادي، وال يتعارض ضعفيا مع قبوليا لمعمل واالحتجاج؛ 

 ألن الحكم عمى الرواية بأنو حجة في العمل غير الحكم عمييا بالصحة.
 

                                                           

 . ٓٗٔ-ٜٖٔالرسالة:  (ٔ)
 .ٜٗ٘/ٔوينظر منو أيضا:  ٜٗٔشرح عمل الترمذي:  (ٕ)
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 لخبر له أثر في التشدد والتساهل(: )اختالف المقصد من نقل ا :سادسا
إن نقل الروايات من قبل المفسرين وغيرىم قد تكون لو مقاصد مختمفة، 
وباختبلفيا يتفاوت الموقف منيا من حيث التشدد أو التساىل في نقدىا، والحكم عمييا 

 بالقبول أو الرد، ومما يختمف الموقف من الروايات بحسب المقصد ما يأتي:
خبر لبلحتجاج واالستدالل بو واالعتماد عميو في إثبات حكم غير إن نقل ال -ٔ

ما ال بويتعامل معو  ،لبلستشياد بويتساىل معو نقمو بقصد االستشياد واالعتضاد، ف
ي باب األحكام يتعامل مع الخبر المنقول لبلعتماد عميو واالحتجاج بو، فيذا ال يقبل ف

وحديث ابن لييعة » ديث ابن لييعة: يقول ابن تيمية في ح ،(ٔ)إال إذا كان صحيحا
ويقول في موقف العمماء من الروايات  ،(ٕ)«يصمح لبلعتضاد كذا كان يقول أحمد وغيره

واألئمة كانوا يروون ما في الباب ]يعني العقائد[ من األحاديث »بحسب المقاصد منيا: 
لتابعين؛ ألن التي لم ُيعمم أنيا كذب من المرفوع والمسند والموقوف وآثار الصحابة وا

ذلك يقوي بعضو بعضا، كما تذكر المسألة من أصول الدين وُيذكر فييا مذاىب األئمة 
والسمف، فَثمَّ أمور ُتذكر لبلعتماد، وأمور تذكر لبلعتضاد، وأمور ُتذكر ألنيا لم ُيعَمم 

 .(ٖ)«أنيا من نوع الفساد
ذ اعترض البكري عمى استشياد ابن تيمية في مسألة عقدية بحدي ث في سنده وا 

ىذا الخبر لم يذكر لبلعتماد عميو، بل ذكر في »ابن لييعة أجاب ابن تيمية بقولو: 
ضمن غيره؛ ليتبين أن معناه موافق لممعاني المعمومة بالكتاب والسنة، كما أنو إذا ذكر 
حكم بدليل معموم ذكر ما يوافقو من اآلثار والمراسيل وأقوال العمماء وغير ذلك؛ لما في 

                                                           

ينظر: محاضرة أسانيد التفسير ومنيجية الحكم عمييا: الشيخ الشريف حاتم بن عارف العوني: ممتقى  (ٔ)
 .أىل الحديث

 .ٜٕٚ/ٔىـ: ٜٔٗٔاقتضاء الصراط المستقيم: ابن تيمية: ت العقل، ط دار عالم الكتب،  (ٕ)
 .ٕٚٛ/ٔابن تيمية:  الصفدية: (ٖ)
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وليذا  .االعتضاد والمعاونة، ال ألن الواحد من ذلك يعتمد عميو في حكم شرعيذلك من 
كان العمماء متفقين عمى جواز االعتضاد والترجيح بما ال يصمح أن يكون ىو العمدة 
من األخبار التي تكمم في بعض رواتيا لسوء حفظ أو نحو ذلك وبآثار الصحابة 

وما يصمح لبلعتماد  ،ح لبلعتضاد نوعوالتابعين... مما يصمح لبلعتضاد، فما يصم
 .(ٔ)«نوع

إذا كان القصد من نقل الخبر إثبات نسبتو إلى قائمو فيتشدد في نقد  -ٕ
اإلسناد، فبل بد التثبت والتحقق من صحة نسبة القول إلى من أسند إليو. ومن ذلك ما 

رية، كأسباب إذا كان حديثا تفسيريا مرفوعا، أو ما لو حكم المرفوع من الروايات التفسي
النزول، والناسخ والمنسوخ، والقراءات؛ والروايات المتعمقة بأخبار الغيب، وأصول 
نما بالتاريخ والرواية، فيمزم  االعتقاد؛ ألن مثل ىذا ال يثبت باالجتياد وأقوال الرجال، وا 

، فينقد السند نقدا حديثيا، فإن إثبات نسبتو غرض التثبت من نسبتو إلى النبي 
 أصمي.

أما إن كان الغرض من نقمو اإلفادة من مضمون القول من حيث كون المعنى و  
ن لم تثبت  المنقول صحيحا متوافقا مع األصول والقواعد المعتبرة، فيقبل ويعتبر بو وا 
نسبتو عمن نسب إليو؛ ألنو إن لم تثبت نسبتو إلى الصحابي، فأقل ما فيو أنو قول 

 .(ٕ)ابة أو التابعين أو تابعييممنسوب ألحد العمماء المتقدمين من الصح
إذا أردنا أن نرجح بين قولين ال مرجح بينيما إال بنقد السند؛ ألننا نريد أن  -ٖ

ہ  ہ    بني عميو موقفا في التفسير، ومنو ما جاء عند الطبري في تفسير قولو تعالى: 

﮴  . فقد نقل [ٜٜٔآل عمران: ] ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲    ﮳ 

                                                           

 .ٛٔٔاالستغاثة في الرد عمى البكري:  (ٔ)
ينظر: محاضرة أسانيد التفسير ومنيجية الحكم عمييا: الشيخ الشريف حاتم بن عارف العوني: ممتقى  (ٕ)

 .أىل الحديث
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تفيد أنو عنى بيا أصحمة النجاشي، وفيو   جابر بن عبد اهلل عن النبي رواية عن 
أنزلت. وفي رواية عن مجاىد أنو عنى مسممة أىل الكتاب جميعا، دون تخصيص، 

فإن قال قائل: فما أنت قائٌل في »ولما رجح قول مجاىد نقد سند رواية جابر فقال: 
لنجاشي وأصحابو؟ قيل: ذلك خبر الخبر الذي رويت عن جابر وغيره: أنيا نزلت في ا

في إسناده نظر. ولو كان صحيًحا ال شك فيو، لم يكن لما قمنا في معنى اآلية 
 .(ٔ)«بخبلف

 )ضعف اإلسناد ال يقتضي ضعف المتن(   :سابعا
ومن القواعد أيضا في نقد الروايات ومعايير التعامل معيا، أن ضعف اإلسناد 

المتن يقتضي ضعف اإلسناد، فقد ال يصح  ال يمزم منو ضعف المتن، وال أن ضعف
 .(ٕ)اإلسناد لكن المتن صحيح ومقبول، ويعمل بو، كأن يرد من طريق آخر

وكذلك ال يمزم من صحة اإلسناد صحة المتن، وال العكس، فقد يصح السند وال 
 يصح المتن لشذوذ أو عمة.

إلسناد. لذلك قالوا: إذا رأيت حديثا سنده ضعيف فمك أن تقول: ضعيف بيذا ا
وليس يصح أن تقول: ىذا ضعيف، كما يفعمو بعضيم، وتعني بو ضعف متن الحديث 

فقد يكون الحديث مرويا بإسناد آخر صحيح يثبت »بناء عمى ضعف ذلك اإلسناد، 
بمثمو الحديث، بل يتوقف جواز الحكم بضعف الحديث عمى حكم إمام من أئمة الحديث 

أن الحكم المطمق عميو بأنو حديث ضعيف. أو  الحفاظ، بأنو لم يرو بإسناد يثبت بو،
نحو ىذا مفسرا وجو القدح منيج النقد فيو، أما إذا حكم عميو بالضعف ولم يفسر سببو 

 .(ٖ)«فإن الحكم فيو ىو حكم الجرح غير المفسر

                                                           

 . وسنده فيو رواد بن الجراح ضعيف، وأبو بكر اليذلي ضعيف جدا.ٜٜٗ/ٚينظر: جامع البيان:  (ٔ)
 . ٖٚٗ/ٔونصب الراية:  ٜٖٓ/ٔظر: النكت عمى مقدمة ابن الصبلح: الزركشي: ين (ٕ)
 . ٜٕٓمنيج النقد في عموم الحديث: نور الدين عتر:  (ٖ)
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 )الحكم بضعف الراوي ال يؤثر في رأيه التفسيري(. :ثامنا
وبين القائل الذي نقمت عنو تمك  فينبغي التفريق بين راوي الرواية التفسيرية

الرواية؛ فالراوي إن كان ممن يضعف في الرواية لعمة فيو، فإن الحكم بضعفو في 
الرواية ال ينسحب عمى ما ينقل عنو من قول اجتيادي لو في التفسير؛ ألن ىذا رأيو في 

بين بيان المراد من النص، ورأيو ال يخضع لمتضعيف أو التصحيح باعتبار حالو، وفرق 
كون الشخص مفسرا، وبين كونو راويا لمتفسير عن غيره، فاألول ال يؤثر كونو مجروحا 
نما يخضع رأيو لمقول بصحتو وخطئو بحسب  عمى رأيو، فبل يوصف بالكذب، وا 

 .(ٔ)األصول المعتبرة
وىذا يعني أنَّ الحكم بالضعف أو االتيام بالكذب من جية الرواية لبعض الرواة 

ىـ(، ٙٗٔىـ(، والكمبيِّ )تٕٛٔىـ(، والسدي محمد بن مروان )تٔٔٔ)تكعطيََّة العوفي 
ىـ(، وعبد الرحمن بن زيد ٔ٘ٔىـ(، ، ومحمد بن إسحاق )تٓ٘ٔومقاتل بن سميمان )ت

ىـ( ونحوىم، ال يتبعو ترك أقواليم التي ىي من اجتيادىم في التفسير، ٕٛٔبن أسمم )ت
نما تخضع أقواليم االجتيادية في فيم من أعبلم التفسير، ومن المتبصرين في المغة ، وا 

التفسير لضوابط التصحيح والتخطئة في القبول والرد، فإن قامت الشواىد عمى صحتيا 
فتضعيف مفسِّر من جية الرواية ال يعني تضعيفو من جية الرأي والدراية؛ » ،(ٕ)قبمت

عنى، فإن كان فيو لذا يبقى ليم حكم المفسِّرين الُمعتَبِرين، وُيحاَكم قوُليم من جية الم
ن كان صواًبا ُقِبلَ   .(ٖ)«خطأ ُردَّ، وا 

فيذا مقاتل بن سميمان مع أنيم يضعفونو في رواية الحديث، ويصفو بعضيم 
بالكذاب، فقد وجدنا كثيرا من األئمة يثنون عمى تفسيره كاإلمام الشافعي وسفيان بن 

                                                           

 .ٕٕٛ-ٕٕٚومنيج المحدثين في نقد الرواية في التفسير:  ٖٙينظر: التقرير في أسانيد التفسير:  (ٔ)
 .ٖٙوالتقرير في أسانيد التفسير:  ٖ٘ٓ: الطيار: ينظر: مقاالت في عموم القرآن وأصول التفسير (ٕ)
 .ٖ٘ٓينظر: مقاالت في عموم القرآن:  (ٖ)
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اد التفسير فعميو بمقاتل من أر »عيينة وابن المبارك وغيرىم، حتى قال اإلمام الشافعي: 
الناس عيال عمى ىؤالء األربعة: فمن أراد أن يتبحر »وفي رواية عنو:  (ٔ)«.بن سميمان

في المغازي فيو عيال عمى محمد بن إسحاق، ومن أراد أن يتبحر في الشعر فيو عيال 
عمى زىير بن أبي سممى، ومن أراد أن يتبحر ِفي النحو فيو عيال عمى الكسائي، ومن 

وقال أحمد بن  ،(ٕ)«ن فيو عيال عمى مقاتل بن سميماناد أن يتبحر ِفي تفسير القرآأر 
 .(ٖ)«لو كتب ينظر فييا، إال أني أرى أنو كان لو عمم بالقرآن»حنبل عنو: 

والكمبي مع أنيم اتيموه بالكذب، وتركوا روايتو في الحديث، لكنيم رضوه في 
مثل ىؤالء ما جاء عنيم من أقواليم في ف ،(ٗ)التفسير واشتير بو، بحسب قول ابن عدي

التفسير يؤخذ عنيم ويستدل بو؛ ألنيم عمماء في التفسير والعربية. وأما رواياتيم عن 
غيرىم في التفسير، فتعرض عمى القواعد العامة في نقد الروايات واألصول المعتبرة في 

ن آخر، أو التفسير، فقد تقبل روايتيم في حال دون غيره، وفي باب أو مضمون دو 
برواية راو عنيم دون من سواه، كرواية سفيان الثوري أو محمد بن ُفضيل بن غزوان 

 فيما ال يرويان عنو إال ما تحققا منو. (٘)عن الكمبي،
 
 
 
 

  
                                                           

 .ٕٚٓ/٘ٔتاريخ بغداد:  (ٔ)
 .ٖٙٗ/ٕٛوتيذيب الكمال:  ٕٚٓ/٘ٔتاريخ بغداد:  (ٕ)
 .ٛٗٗ/ٕٛوتيذيب الكمال:  ٕٚٓ/٘ٔتاريخ بغداد:  (ٖ)
 .ٕٔ٘/ٕ٘: وتيذيب الكمال ٕٗٛ/ٚينظر: الكامل في ضعفاء الرجال:  (ٗ)
 .ٙٙينظر: التقرير في أسانيد التفسير:  (٘)
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 :املبحح الجاني
 القرائن والضوابط املؤثرة يف احلكم على الرواية التفسريية

 القرائن المعضدة للرواية التفسيرية: :أوال
ن تطبيق قواعد نقد الروايات الحديثية المقررة في عمم الحديث عمى الرواية إ

التفسيرية، وال سيما باعتبار اإلسناد يؤدي إلى الحكم عمى الكثير منيا إن لم نقل أكثرىا 
بالضعف؛ بسبب خصائص تتعمق بالروايات التفسيرية وطبيعتيا، لكن عمماء نقد 

لقواعد الكمية لمحكم عمى الروايات قبوال وردا فإنيم الروايات والمفسرين إذ وضعوا تمك ا
يقررون أن ىناك ثمة قرائن عامة وخاصة قد تحتف بالروايات تساعد في الحكم عمييا 

ما عمم صدقو ىو في »بالقبول، فتعضد ثبوتيا، وتقوي ضعفيا، وتشيد لقبوليا. إذ 
قل تعمدىم وتواطؤىم غالب األمر بانضمام القرائن إليو، إما رواية من ال يقتضي الع

 .(ٔ)«عمى الكذب، أو احتفاف قرائن بو
وىذه القرائن تمثل قواعد جزئية تنتظم تحت القواعد العامة في نقد الروايات، 
وىي تتفاوت في داللتيا وقوتيا وطبيعتيا بحسب األبواب والعموم والموضوعات، ومن 

 أبرز ىذه القواعد التي قرروىا: 
تجاج واالعتماد في التفسير إنما هو على لغة العرب، القرينة األولى: أصل االح

لييا يجب الرجوع. فإذا كان التفسير ليس من قبيل ما لو حكم المرفوع، فإن معتمده  وا 
أساسا لغة العرب، وال يمكن أن يخرج عما يتوافق معيا بوجو من الوجوه، وىذا ما لحظو 

يعني  -قال يحي بن سعيد» اإلمام البييقي حينما أورد قول يحيى بن سعيد القطان:
: تساىموا في التفسير عن قوم ال يوثّقونيم في الحديث. ثم ذكر ليث بن أبي -القّطان

يعني الكمبي، وقال: ىؤالء  -ُسَمْيٍم. وجويبر بن سعيد، والضّحاك، محمد بن السائب

                                                           

 . ٗٗ/ٛٔمجموع الفتاوى:  (ٔ)
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نما تساىموا في أخذ التفسي»قال البييقي معقبا:  ،(ٔ)«يحمد حديثيم التفسير عنيم ر وا 
نما عمميم في ذلك الجمع  عنيم ألن ما فسروا بو ألفاظو تشيد ليم بو لغات العرب، وا 

  .(ٕ)«والتقريب فقط
ليذا فإن معرفة الصحيح من األقوال في التفسير أو الخطأ فيو يمكن تحصيمو 
بعرض التفسير عمى لسان العرب، وال سيما في تمك العصور التي لم يفسد فييا المسان 

حن، بل لسانيم مما يحتج بو لمعربية، ومعو يكون احتمال الخطأ في ولم يظير الم
التفسير المعتمد عمى المغة نادرا جدا، يؤكد ىذا قول الزركشي وىو يتكمم عن مصادر 

: وقسم: ورد تفسيره بالنقل عمن يعتبر تفسيره، أحدهمااعمم أن القرآن قسمان: »التفسير: 
، أو عن الصحابة، أو عن رد التفسير عن النبي لم يرد. واألول ثبلثة أنواع: إما أن ي

: ُيبحث فيو عن صحة السند، والثاني: ُينظر في تفسير فاألولرؤوس التابعين، 
ن فسره  الصحابي، فإن فسَّره من حيث المغة فيم أىل المسان، فبل شك في اعتمادىم، وا 

شرط  عن النبي فمما ذكر المنقول  ،(ٖ)«بما شاىده من األسباب والقرائن فبل شك فيو
البحث عن صحة السند، ولما ذكر المنقول عن الصحابة لم يذكر اشتراط البحث عن 
صحة السند في الروايات المنقولة عنيم؛ ألنيم يفسرون باالجتياد، وىو يقوم عمى المغة، 

 فالمغة معيار الصحة والقبول. 
ن وقع الخطأ فيو معموم لمناس، ومثمو ظاىر ال يستمر وال يقبل، وال  فيرد ،(ٗ)وا 

يمكن أن يتداول وينقل، وليس ىو من تفسير القرآن في شيء، ال مما يعتمد عميو 
 ويحتج بو، وال مما يستشيد بو ويتعضد.

                                                           

 .ٖٚ-ٖ٘دالئل النبوة:  (ٔ)
 .ٖٚدالئل النبوة:  (ٕ)
 .ٕٚٔ/ٕالبرىان في عموم القرآن:  (ٖ)
 .ٖٕٚومنيج المحدثين في نقد مرويات التفسير:  ٕٖينظر: التقرير في أسانيد التفسير:  (ٗ)
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ومن ىنا قرر الطبري أن أصح المفسرين برىانا فيما ترجم وبين من معاني 
مَما »ىو: فيما كان طريق عممو عمن قبل أىل المسان،  القرآن بعد بيان رسول اهلل 

ّما من منطقيم  كان ُمدرًكا عمُمو من جية المسان: إّما بالشواىد من أشعارىم السائرة، وا 
ل والمفسِّر، بعد أن ال يكون  ولغاتيم المستفيضة المعروفة، كائًنا من كان ذلك المتأوِّ
خارًجا تأويُمو وتفسيره ما تأول وفسر من ذلك، عن أقوال السمف من الصحابة واألئمة، 

 .(ٔ)«لخمف من التابعين وعمماء األمةوا
ومن ىنا نستدل عمى أن المعتمد األساس في قبول الرواية التفسيرية من عدمو 
ىو مدى مطابقة التفسير لمغة العرب، فما وافق المغة قبل وكان ذلك قرينة عمى 
صحتيا، وما خالفيا كان مردودا وباطبل. فنقل التفسير شأنو شأن نقل المغة، تقوم عمى 
قواعد وأقيسة وشواىد معمومة، وأن االستدالل بأقوال السمف عمى تفسير المفظ والتركيب 
ليس أقل شأنا من االستبلل بالشعر والنثر عمى التفسير، واستظيارا لممعاني بأقوال أىل 

فيو إذن استدالل يكاد يكون لغويِّا. ولما لم يكن »المغة من الصحابة أو التابعين، 
بالشعر الذي قد يكذب قائمو، ما صحت لغتو؛ فميس بمستنكر أن  مستنكًرا أن يستدل

تساق اآلثار التي ال يرتضييا أىل الحديث، والتي ال تقوم بيا الحجة في الدين، لمداللة 
سواء كانوا من  -عمى المعنى المفيوم من صريح لفظ القرآن، وكيف فيمو األوائل 

إلثبات نسبة القول وتشريف العمم  وأن اإلسناد فييا ىو ،(ٕ)«الصحابة أو من دونيم
وأما »وتزيينو، ال لمحكم عميو، ومثمو ما يتعمق بالزىد والوعظ، قال الخطيب البغدادي: 

أخبار الصالحين وحكايات الّزّىاد والمتعبدين ومواعظ البمغاء وحكم األدباء، فاألسانيد 
 .(ٖ)«ِزينة ليا وليست شرطا في تأديتيا

                                                           

 .ٖٜ/ٔان: جامع البي (ٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٔىامش المحقق محمود محمد شاكر:  -جامع البيان (ٕ)
 . ٖٕٔ/ٕالجامع ألخبلق الراوي وآداب السامع:  (ٖ)
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وىذه القرينة يندرج تحتيا ثبلثة أنواع الراوي في رواياته، القرينة الثانية: اختصاص 
 من االختصاص:

اختصاص الراوي في اىتماماتو بعمم محدد، فإذا كان الراوي لمرواية األول: 
التفسيرية ىو من عمماء التفسير، وممن اختصوا بفنونو ورواياتو، واشتيروا بو، مع 

كثر، فإن ىذا التخصص قرينة من أىم تمكنو منو، أو جودة مروياتو فيو عن شيخ أو أ
القرائن في قبول الرواية، وقد تحصل غمبة الظن بصحتيا. كما أن اشتغالو في عمم 
تقانو لغيره في الغالب، أال ترى  محدد ووضع اىتمامو فيو دراية ورواية يضعف ضبطو وا 

راءة ىـ( عن حفص بن سميمان أحد الرواة المشيورين لقٛٗٚإلى قول الحافظ الذىبي )ت
وكان ثبتا في القراءة، واىيا في الحديث؛ ألنو كان ال يتقن الحديث ويتقن »عاصم: 

ال فيو في نفسو صادق  .(ٔ)«القرآن ويجوده، وا 
ن الحكم عمى راو بالضعف في رواية عمم من العموم، ال يقتضي تعميم الحكم  وا 

لحكم مروياتو عميو بتضعيف مروياتو لعموم األخرى، ومن باب أولى ال يدخل في ىذا ا
لما اختص بو من الفنون وانشغل بو؛ ألن الراوي الذي يكون متخصصا في فن من 
الفنون، مع طول اشتغالو بو، وتمكنو منو، يكون بالغا درجة من الضبط والحفظ والقوة 
والجودة لو ما ال يتييأ لو مع رواياتو لفن آخر، وبذلك يكتسب توثيقا وقبوال في رواياتو 

ن كان ضعيفا أو لم يكن بمثل تمك الدرجة من التوثيق في رواياتو  لما اختص بو، وا 
 لمحديث، أو لعمم آخر. 

ن المتتبع لمنيج نقد الرجال جرحا وتعديبل عند األئمة يجد أنو روعي فيو ىذه  وا 
القرينة، فقد كانوا يردون الخبر إذا كان فيو راو ضعيف، مع أنيم يعتمدون عمى نفس 

تساىموا في أخذ التفسير عن قوم ال يوثقونيم في »خر، فـالراوي في رواية فن آ

                                                           

 .  ٛ٘٘/ٔميزان االعتدال:  (ٔ)
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أّن العمماء قد احتّجوا في التفسير »ىـ(: ٖٙٗتقال الخطيب البغدادي ) ،(ٔ)«الحديث
بقوم لم يحتّجوا بيم في مسند األحاديث المتعمقة باألحكام، وذلك لسوء حفظيم الحديث 

حيث اْحُتّج بو في القراءات دون وشغميم بالتفسير، فيم بمثابة عاصم بن أبي النجود، 
 .(ٕ)«األحاديث المسندات؛ لغمبة عمم القرآن عميو، فصرف عنايتو إليو

وىذا جزء من منيجيم في الحكم عمى الرجال ونقدىم الروايات، فإن الرجل قد 
يكون ضعيفا مجروحا في رواية الحديث، مع كونو صادقا في نفسو، وىو عندىم ثقة 

خر اختص بو وعرف بو، ففي القراءات نجدىم يحكمون عمى ثبت في روايتو لعمم آ
بعض أئمة القراءة بالضعف في رواية الحديث، مع اتفاقيم في حكميم عميو في 

كان عاصم ثبتا في »القراءات ورواياتيا بالثقة والضبط والتثبت واألمانة، قال الذىبي: 
وقال أبو حاتم: محّمو  القراءة، صدوقا في الحديث. وقد وثّقو: أبو ُزْرعة، وجماعة.

 -يعني: لمحديث ال لمحروف-ىـ(: في حفظو شيء ٖ٘ٛالصدق. وقال الدارقطني )ت
 وما زال في كل وقت يكون العالم إماما في فن مقصرا في فنون.

وكذلك كان صاحبو حفص بن سميمان ثبتا في القراءة، واىيا في الحديث، وكان 
 .(ٖ)«نا في الحروفاألعمش بخبلفو، كان ثبتا في الحديث، َليّ 

وكذلك في رواية السير واألخبار، نجد أنيم يردون رواية بعض اإلخباريين 
لمحديث النبوي، ويضعفونيم فيو، مع اعتمادىم عمى ذات الراوي في األخبار والسير، 
فيذا سيف بن عمر اتفقوا عمى ترك حديثو وضعفو في رواية الحديث، واتيموه بالكذب، 

وجعمو كالواقدي، وقال ابن  ،(ٗ)«كان إخباريا عارفا»ر قال الذىبي: لكن في رواية األخبا
  .(٘)«ضعيف في الحديث، عمدة في التاريخ»حجر عنو: 

                                                           

 .ٜٗٔ/ ٕوالجامع ألخبلق الراوي وآداب السامع:  ٖ٘/ٔدالئل النبوة:  (ٔ)
 .ٜٗٔ/ ٕالجامع ألخبلق الراوي وآداب السامع:  (ٕ)
 . ٕٓٙ/٘سير أعبلم النببلء: الذىبي: ط الرسالة:  (ٖ)
 . ٕ٘٘/ٕميزان االعتدال:  (ٗ)
 . ٕٕٙتقريب التيذيب:  (٘)
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ضعيف إن لم يصرح بالرواية، وفي  ومحمد بن إسحاق ىو في رواية الحديث
المغازي واألخبار إمام حجة، حتى إن مدار أكثر المغازي تدور عميو، سئل ابن شياب 

وقال عنو ابن  ،(ٔ)«ىذا أعمم الناس بيا، يعني ابن إسحاق»ي عن مغازيو، فقال: الزىر 
 .(ٕ)«إمام المغازي، صدوق يدلس»حجر: 

قمت ألحمد: من أحب إليك جويبر أو »وىكذا في التفسير، قال الفضل بن زياد: 
؟ قال: جويبر أكثر، قد روى عن الضحاك في التفسير أحاديث حساًنا، ما لم (ٖ)كثير
جويبر بن »وقال أحمد بن سيار المروزي:  ،(ٗ)«فبل بأس بحديثو د إلى النبي يسن

سعيد كان من أىل بمخ، وىو صاحب الضحاك، ولو رواية ومعرفة بأيام الناس، وحالو 
عرف »وقال ابن عدي عن الضحاك:  ،(٘)«حسن في التفسير، وىو لين في الرواية

رة وجميع من روى عنو ففي ذلك كمو بالتفسير، وأما روايتو عن ابن عباس وأبي ىري
نما اشتير بالتفسير  «.نظر، وا 

الناس مجتمعون عمى »ومحمد بن السائب الكمبي اتيموه بالكذب، قال أبو حاتم: 
 ،(ٚ)متروك الحديث :قال النَّسائيو  ،(ٙ)«ترك حديثو، ال يشتغل بو، ىو ذاىب الحديث

لحديث؛ أحاديث صالحة ولمكمبي غير ما ذكرت من ا»قال ابن عدي في ترجمتو: 

                                                           

 .ٖٔٗ/ٕٗتيذيب الكمال:  (ٔ)
 .ٚٙٗتقريب التيذيب:  (ٕ)
كثير بن سميم الضبي المدائني أبو سممة، ضعيف من الخامسة. روى عن أنس بن مالك والضحاك بن  (ٖ)

ري. وعنو أبو عامر العقدي وأبو تميمة يحيى بن واضح وغيرىما. ينظر: تيذيب مزاحم والحسن البص
 .ٜ٘ٗوتقريب التيذيب:  ٕٔٔ-ٜٔٔ/ٕٗالكمال: 

 .ٗٚٔ/ٕالمعرفة والتاريخ: الفسوي:  (ٗ)
 .ٕٗٔ/ٕتيذيب التيذيب:  (٘)
 .ٕٔٚ/ٚالجرح والتعديل:  (ٙ)
 .ٕٔ٘/ٕ٘وينظر: تيذيب الكمال: . ٜٓ: ٜٖٙٔالضعفاء والمتروكون: النسائي، ط دار الوعي:  (ٚ)



 

  
ٖٕ 

1 

وخاصة عن أبي صالح، وىو رجل معروف بالتفسير، وليس ألحد تفسير أطول وال 
أشبع منو، وبعده مقاتل بن سميمان، إال أن الكمبي يفضل عمى مقاتل لما قيل في مقاتل 
ن كانا حدثا عنو بالشيء  من المذاىب الرديئة، وحدث عن الكمبي: الثوري وشعبة، وا 

سماعيل بن اليسير غير الم سند، وحدث عن الكمبي: ابن عيينة وحماد بن سممة وا 
عياش وىشيم وغيرىم من ثقات الناس، ورضوه بالتفسير، وأما في الحديث فخاصة إذا 
روى عن أبي صالح عن ابن عباس ففيو مناكير. ولشيرتو فيما بين الضعفاء، يكتب 

ومثل ذلك قيل  ،(ٕ)«و في التفسيرروى لو التِّْرِمِذّي وابن ماج»وقال البزي:  ،(ٔ)«حديثو
 في السدي وأبي صالح وابن لييعة وأمثاليم.

ومنيم رواة في -اختصاص الراوي بنقل روايات معينة، فإن بعض الرواة الثاني: 
ال يكون لو عناية إال بشخص واحد، فيكون عميو مدار الرواية عنو، مثالو أن  -التفسير

و عن عمر بن الخطاب، حتى قيل عنو: ىـ( اشتير بروايتٜٗسعيد بن المسيب )ت
مع أنو لم يثبت سماعو من  ،(ٖ)؛ ألنو كان أحفظ الناس ألحكامو وأقضيتو«راوية عمر»

عمر إال روايات معدودة؛ ألنو كان صغيرا، بينما روى عن عمر بن الخطاب آثارا 
وفتاوى كثيرة، واشتير أنو أعرف الناس بفقو عمر، حتى أن ابن عمر كان إذا خفي 

ميو شيء من فقو عمر أرسل إلى سعيد يسألو عما خفي عميو؛ الىتمامو وعنايتو ع
تقان أقوالو، وتجرده ليا، حتى عرف انو متثبت منيا   .(ٗ)الخاصة برواية عمم عمر، وا 

                                                           

. وأصل ما بين المعكوفتين: )واشتير بو( وصححتو من تيذيب ٕٗٛ/ٚالكامل في ضعفاء الرجال:  (ٔ)
 الكمال.  

 .ٖٕ٘/ٕ٘تيذيب الكمال في أسماء الرجال:  (ٕ)
 .ٜٔ/٘و ٜٕٔ/ٕالطبقات الكبرى:  (ٖ)
شيخ الشريف حاتم بن عارف العوني: ممتقى ينظر: محاضرة أسانيد التفسير ومنيجية الحكم عمييا: ال (ٗ)

 .أىل الحديث
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ىـ( ألزم الناس في رواية تفسير قتادة، حتى ٛ٘ٔوكان سعيد بن أبي عروبة )ت
وقال ابن معين:  ،(ٔ)«التفسير عن قتادة كان سعيد بن أبي عُروَبة يحفظ»قال أحمد: 

 .(ٕ)«سعيد بن أبي عروبة أثبت الناس في قتادة»
ىـ( ليس لو عناية في الرواية في التفسير إال عن أبي ٓٗٔوالربيع بن أنس )ت

والسدي الكبير إسماعيل بن عبد الرحمن  ،(ٖ)العالية، فمم يرو في التفسير إال عنو
فسير إال عن ابن عباس وعن ابن مسعود رضي اهلل ىـ( ليس لو رواية في التٕٚٔ)ت

وأن جل تفسيره ىو من طريق أسباط بن  ،(ٗ)عنيما، سواء نسب ما رواه إلييما أو ال
  .(٘)«كان راوية السدي، روى عنو التفسير»نصر. قال ابن سعد: 

وجويبر وعبيد بن سميمان الباىمي كانا يرويان التفسير عن الضحاك 
وروى التفسير عنو ُعَبيد بن سميمان، وجويبر بن سعيد، »عدي: ىـ(. قال ابن ٘ٓٔ)ت

وأبو مصمح نصر بن مشارس، ومن غير كتاب مؤلف: سممة بن نبيط، وعمي بن الحكم 
وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد كانا يعتنيان برواية عمم عائشة رضي  ،(ٙ)«النباتي

حمن بن زيد بن أسمم تخصص برواية وعبد الر  ،(ٚ)اهلل عنيا، وال يكادان يتجاوزان قوليا
 .(ٛ)تفسير أبيو، وعنو يروي عبد اهلل بن وىب

                                                           

 .ٖٖٙ/ ٔسؤاالت أبي داود لئلمام أحمد:  (ٔ)
 .ٜٖٗسؤاالت ابن الجنيد ألبي زكريا يحيى بن معين:  (ٕ)
 .ٜٕٚينظر: تفسير التابعين:  (ٖ)
 .ٖٖٓوتفسير التابعين:  ٙ٘ٔ/ٔىامش المحقق أحمد محمد شاكر عمى: جامع البيان لمطبري:  (ٗ)
 .ٖٖ٘/ٙالطبقات الكبرى:  (٘)
 .ٔ٘ٔ/ ٘الكامل في ضعفاء الرجال:  (ٙ)
 . ٛٔ/ٔينظر: إعبلم الموقعين عن رب العالمين:  (ٚ)
 .ٕ٘-ٕٗينظر: مقدمة في أصول التفسير:  (ٛ)
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وقد تضعف روايات راو معين عنو ويقبل فيما سواه، فيذا أبو صالح مولى أم 
سمعت يحيى بن »ىانئ مع أن قول كثير من النقاد بضعفو، روى ابن أبي خيثمة قال: 

أس، فإذا روى عنو الكمبي فميس بشيء، معين يقول: أبو صالح مولى أم ىانئ ليس بو ب
ذا روى عنو غير الكمبي فميس بو بأس؛ ألن الكمبي يحدث بو مرة من رأيو، ومرة عن  وا 

 .(ٔ)«أبي صالح، ومرة عن أبي صالح عن ابن عباس
ومن ىذا االختصاص قبول رواية الراوي عن أىل مصر معين دون غيرىم، مثل 

ميين عند الجميور قوية، وضّعفوه في روايتو إسماعيل بن عياش فإن روايتو عن الشا
عن غير أىل الشام؛ ألنو كان ِإذا رحل ِإلى الحجاز أو العراق اتكل عمى حفظو فيخطئ 

 .(ٕ)في أحاديثيم، نص عمى ذلك األئمة
وىكذا غير ىؤالء، فإن كثيرا من المفسرين من الصحابة والتابعين رويت أقواليم 

ن اختصاص الراوي برواية أقوال رجل معين واالىتمام  التفسيرية بطريق االختصاص. وا 
 .(ٖ)بحفظ عممو ونقمو، يمنحو ضبطا وتوثيقا قد ال تتحقق لو مع رواياتو األخرى

اعتناء الراوي بوجو من وجوه التفسير وروايتو: وىذا يكسبو قبوال ويمنحو الثالث: 
رواية أسباب  ضبطا وتحقيقا قد ال يوجد عند غيره، مثالو أن عكرمة فاق غيره في

النزول، واعتنى سعيد بن المسيب كثيرا بآيات األحكام، وال سيما في مسائل الطبلق، 
حتى قالوا أن سعيدا من أعمم التابعين بأحكام الطبلق، وأعطى عطاء لفقو المناسك بالغ 

وكذلك قالوا عن إبراىيم النخعي: لو يد في التفسير وخاصة في آيات  ،(ٗ)اىتمامو
 .(٘)«و أكثر التابعين في ذلك عمى اإلطبلقوى»األحكام، 

                                                           

 .ٕٖٗ/ٕالجرح والتعديل: ابن أبي حاتم:  (ٔ)
 .ٖٖٔينظر: الكفاية في عمم الرواية:  (ٕ)
 .ٕٚ-ٔٚانيد التفسير: ينظر: التقرير في أس (ٖ)
 .ٕٔ-ٕٓ/ ٔينظر المزيد من ىذا: تفسير التابعين:  (ٗ)
 .٘ٛالتقرير في أسانيد التفسير:  (٘)
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إن الكثير من المرويات  :القرينة الثالثة: أغلب روايات التفسير هي روايات كتب
فالتفسير من أوائل العموم التي  ،(ٔ)التفسيرية عن الصحابة والتابعين إنما ىي )وجادات(

ع تدوين التفسير كان دونت في تاريخ العموم اإلسبلمية، وىذه ميزة لعمم التفسير، وشيو 
أسبق من شيوع تدوين السنة، لذلك نجد مدونات في التفسير ال نجد مثميا في السنة، 

عرضت القرآن عمى ابن عباس ثبلث عرضات » :فيذا مجاىد تمميذ ابن عباس يقول
رأيت »وعن ابن أبي مميكة قال:  ،(ٕ)«؟أقفو عمى كل آية، أسألو أين نزلت؟ وكيف نزلت

ابن عباس عن تفسير القرآن، ومعو ألواُحو، فيقول لو ابن عباس: اكتب، مجاىًدا يسأل 
 .(ٖ)«قال: حتى سألو عن التفسير كمِّو

وىذه المدونات أصبحت فيما بعد صحفا تتداول بين التبلمذة، وكتبا يروييا 
ىـ( عن ابن عباس، وتفسير ٔٔٔبعضيم عن بعض، مثل تفسير عطية العوفي )ت

ـ( عن ابن عباس. وتفسير مجاىد رواه كثيرون عن القاسم ىٖٗٔعمي بن أبي طمحة )ت
سفيان بن عيينة  قال ،(ٗ)ىـ(ٕٖٔابن أبي َنِجيح )ت عن ىـ(، و ٕٗٔبن أبي َبزََّة )ت

نما يدور تفسير  ويحيى القطان: أنو لم يسمع التفسير من مجاىد إال ابن أبي بزة، وا 

                                                           

اْلِوَجاَدة: أن يقف عمى كتاب شخص فيو أحاديث يروييا بخّطو، ولم يمقو، أو لقيو، »قال ابن الصبلح:  (ٔ)
ة، وال نحوىا... وىو من باب الُمْنَقِطع، ولكن لم يسمع منو ذلك الذي وجده بخطو، وال لو منو إجاز 

. ٛٚٔمقدمة ابن الصبلح: «. والُمْرسل، غير أنو أخذ َشْوبا من االتصال بقولو: )َوَجْدُت بخط فبلن(
وقال ابن كثير: ويقع ىذا أكثر في مسند اإلمام أحمد، يقول ابنو عبد اهلل: وجدت بخط أبي: حدثنا فبلن، 

قال فبلن، إذا لم يكن فيو تدليس يوىم المقى. اختصار عموم الحديث: ويسوق الحديث. ولو أن يقول: 
ٕٔٚ. 

 .ٜٓ/ٔورواه الطبري بمفظ قريب منو: جامع البيان:  ٕٙٔفضائل القرآن: أبو عبيد:  (ٕ)
 .ٜٓ/ٔجامع البيان:  (ٖ)
انيد التفسير: والتقرير في أس ٖٖٔ/ٚ، الثقات: ابن حبان: ط العثمانية: ٗ٘ٔ/ٕينظر: المعرفة والتاريخ:  (ٗ)

ٕٚ ،ٗ٘ . 
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ىـ( دّون تفسيرا، وكان ٜ٘ير )توسعيد بن جب (ٔ)مجاىد كمو عمى القاسم بن أبي َبزََّة.
 ،(ٕ)«كنت أسال ابن عمر في صحيفة، ولو عمم بيا كانت الفيصل بيني وبينو»يقول: 
وقد وجد عطاء  ،(ٖ)«ربما أتيت ابن عباس فكتبت في صحيفتي حتى أمؤلىا»ويقول: 

ىـ( ٚٔٔوتفسير قتادة )ت ،(ٗ)تفسير ابن جبير في ديوان عبد الممك بن مروان فحدث بو
ىـ( ٕٚٔوتفـسير السدي الكبير )ت ،(٘)يرويو سعيد ابن أبي عروبة ومعمر بن راشد الذي

ىـ( ٓ٘ٔعن بعض شيوخو، وخاصة عن ابن مسعود وابن عباس. وتفسير ابن جريج )ت
الذي حفظ بتصنيفو تفسير المدرسة المكية، وىو من أكثر الرواة لتفسير عطاء وعكرمة. 

 .(ٙ)ىـ(، وغيرىا من صحف التفسيرٕٛٔوتفسير عبد الرحمن بن زيد بن أسمم )ت
وكبار أئمة الحديث أخرجوا وجادات، فالبخاري أخرج وجادات في صحيحو، 
ومسمم كذلك، وىناك أحاديث لم ترو إال وجادة؛ مثل صحيفة عمرو بن حزم فقد أجمع 
فقياء األمصار كميم عمى االحتجاج بيذه النسخ، وىي وجادة لم تؤخذ عن عمرو بن 

 .(ٚ)، وأجمع فقياء األمة عمى روايتياد المتصل الصحيح أبداسناحزم باإل
ورواية الكتب يتسامح فييا ما ال يتسامح مع روايات الحفظ والتمقين؛ ألنيا ال 
تعتمد عمى قوة حافظة الراوي، فيي مأمونة من الوىم والنسيان، ولذلك ال تكاد تجد 

                                                           

 .ٖٓٔ/ٖتاريخ ابن معين برواية الدوري:  ٖٖٕ/٘التاريخ الكبير: البخاري: ط العثمانية:  (ٔ)
 . ٜٕٙ/ٙينظر: الطبقات الكبرى: ابن سعد:  (ٕ)
 . ٕٓٔوذكر ىذ أيضا الخطيب البغدادي في: تقييد العمم: ط إحياء السنة:  ٕٛٙ/ٙينظر: الطبقات  (ٖ)
 . ٕٖٖ/ٙح والتعديل: أبو حاتم: ينظر: الجر  (ٗ)
 . ٕٛٚينظر: تفسير التابعين:  (٘)
والتقرير في  ٕٛ-٘ٚ/ ٔوالكشف والبيان: الثعمبي:  ٖ٘-ٕ٘ينظر في ىذه كتب التفسير: الفيرست:  (ٙ)

 . ٕٚأسانيد التفسير: 
ني: ممتقى ينظر: محاضرة أسانيد التفسير ومنيجية الحكم عمييا: الشيخ الشريف حاتم بن عارف العو  (ٚ)

 .أىل الحديث
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فإن الوجادة إن لم تصح كرواية، اختبلفا بين ما روي بطريق الوجادة وما روي باإلسناد. 
لو توقف العمل عمى الرواية »فإنيا يحتج بيا، نص عمى ىذا عمماء الحديث؛ ألنو 

 .(ٕ)وسواء كانت تمك الكتب بخط مؤلفيا أو بخط غيره ،(ٔ)«النسد باب العمل بالمنقول
صحيفة عمي بن أبي طمحة عن ابن ) ومثال احتجاج المفسرين بروايات الكتب:

تفسير عمي بن أبي »يي وجادة، وىو لم يسمع من ابن عباس، ورغم ىذا فإن ، ف(عباس
وىو معروف مشيور، ينقل منو عامة المفسرين الذين  -طمحة الوالبي، عن ابن عباس

يسندون: كابن جرير الطبري، وابن أبي حاتم، وعثمان بن سعيد الدارمي، والبييقي، 
والبغوي، والذين ال يسندون: كالماوردي، وابن والذين يذكرون اإلسناد مجمبل: كالثعمبي، 

 .(ٖ)«الجوزي
ومثال قبول العمماء رواية الضعفاء لكتب التفسير، ورواية أبي معشر نجيح 

ىـ( عن كتاب محمد بن كعب القرظي، فأبو معشر ضعيف، ومع ذلك ٓٚٔالسندي )ت
لقرظي يكتب من حديث أبي معشر أحاديثو عن محمد بن كعب ا»يقول اإلمام أحمد: 

ويقول يحيى بن  ،(٘)ألن محمد بن كعب القرظي لو تفسير مدون ؛(ٗ)«في التفسير
أبو معشر اكتبوا حديث محمد بن كعب في التفسير، وأما أحاديث نافع وغيرىا »معين: 

يعني ما يرويو عن محمد بن »قال ابن رجب معقبا:  ،(ٙ)«فميس بشيء، التفسير حسن
البو أو جميعو من كبلمو غير مرفوع. ونظير ىذا كعب القرظي في تفسير القرآن، وغ

                                                           

. ونقل عن بعض المحققين من ٔٛٔعتر:  حت «معرفة أنواع عموم الحديث»مقدمة ابن الصبلح  (ٔ)
 أصحاب الشافعي وجوب العمل بو عند حصول الثقة.

 .ٕٚٔينظر: اختصار عموم الحديث:  (ٕ)
 .ٚ٘ىـ: ٘ٔٗٔالرد عمى من قال بفناء الجنة والنار: ابن تيمية: دار بمنسية،  (ٖ)
 .ٕٖٔ/ٛالكامل في ضعفاء الرجال:  (ٗ)
 .ٜٚ/ٔينظر: الكشف والبيان:  (٘)
 .ٜٓمن كبلم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال:  (ٙ)
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قول سعيد بن عبد العزيز الدمشقي في سعيد بن بشير: كان غالب عممو التفسير. خذ 
 .(ٔ)«عنو التفسير ودع ما سوى ذلك

ولمضحاك تفسير مدون ومعروف، وممن رواه عنو جويبر، وجويبر شديد 
جويبر ما كان »فسير جويبر، الضعف، وألنو يروي عن كتاب قال اإلمام أحمد عن ت

فيو ينص عمى  ،(ٕ)«عن الضحاك فيو عمى ذاك أيسر، وما كان عن النبي فيي منكرة
التفريق بين رواية الكتب ورواية الحفظ والتحمل عن الشيوخ. ولذلك فإن عزو قول 

إليو مباشرة باالعتماد عمى تفسيره المدون، أو عن طريق اإلسناد ما  -مثبل–الضحاك 
 ر ىذا في قبول قولو أو عدم قبولو.كان يؤث

واإلمام الطبري يروي بسنده التفسير من طريق إسماعيل السدي عن أبي صالح 
مولى أم ىاني، مع أن أكثر النقاد ضعفوا أبا صالح، وبعضيم اتيمو بالكذب، لكن 

حدثنا أسباط، عن السُّّدّي في خبر »الطبري يخرج من ىذا السند كثيرا في تفسيره، وىو 
وعن ُمرَّة، عن ابن مسعود،  -ره، عن أبي مالك، وعن أبي صالح، عن ابن عباس ذك

وقد وصف الطبري نفسو ىذا السند بالضعف  ،(ٖ):...«وعن ناس من أصحاب النبي 
 -ولست أعممو صحيًحا، إذ كنت بإسناده ُمرتاًبا  -فإْن كان ذلك صحيًحا »فقال عنو: 

ومع ذلك يخرج منو كثيرا، حتى قال عنو  ،(ٗ)«فإّن القوَل الذي ُروي عنيما ىو القول
ىذا اإلسناد من أكثر األسانيد دوراًنا في تفسير الطبري، »المحقق أحمد محمد شاكر: 

؛ ألنو رواية (٘)«إن لم يكن أكثرىا، فبل يكاد يخمو تفسير آية من رواية بيذا اإلسناد

                                                           

 .ٕٓ٘/ٕشرح عمل الترمذي:  (ٔ)
 .ٔٗ٘/ٕالجرح والتعديل: ابن أبي حاتم:  (ٕ)
 .ٖٙٗ/ ٔجامع البيان:  (ٖ)
 .ٖٗ٘/ ٔجامع البيان:  (ٗ)
 .ٙ٘ٔ/ ٔىامش المحقق:  -جامع البيان (٘)
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ثمو في رواية التحمل كتاب ألفو السدي، وفي رواية الكتب يتسامح بما ال يتسامح بم
 والحفظ. 

كما فيذه النسخ المدونة المنقولة عن أصحابيا ال تحتاج إلى مراعاة األسانيد 
الحديث؛ أن نطبق عمييا منيج نقد  الإلى ضبط ونحوه، و  فييا ال يحتاجيراعى غيرىا، و 

فيي صالحة لبلعتماد عمييا في التفسير، بصرف  ألنيا ليست روايات حفظ وتمقين،
 إن اإلسناد ليا مجرد زينة ليا، وليذا فإن رواية المفسر ف ،(ٔ)عن رجال إسنادىا النظر

ال ينبغي نقد راويتو بحجة أن في  ن ىذه الكتب باإلسناد المتصلم -كالطبري مثبل-
إسناده من ىو ضعيف، إذ مثميا ال يحتاج فييا إلى اإلسناد، ولو رواىا بدون إسناد 

 ب مدون.لكان مقبوال؛ ألنو ينقل عن كتا
، فإن الكثير، إن لم القرينة الرابعة: تلقي األمة للرواية بالقبول يُتساهل في إسنادها

يكن األغمب، من روايات التفسير قد تمقتيا األمة بالقبول، فمم ينكر أحد من األئمة 
المتقدمين نقل ىذه الروايات باألسانيد التي رويت بيا، بل تناقميا المفسرون والفقياء 

ن تمقي األمة لمخبر بالقبول يعضده، وغيرىم  عصرا بعد عصر، عمبل وبيانا بيا، وا 
أجمعوا عمى العمل بو »ويقويو، وىو بمثابة اإلجماع عمى قبولو أو صحتو. وكذلك ما 

أو استندوا إليو في العمل؛ ألنو لو كان باطبل لم يعمموا بو؛ المتناع اجتماعيم عمى 
 .(ٖ)و، أو عمل البعض وتأولو البعضوسواء في ذلك عمل الكل ب ،(ٕ)«الخطأ

فإن كان خبر الواحد صحيحا وتمقتو األمة بالقبول حصل العمم القطعي بو، 
قال  ،(ٗ)حكى ذلك ابن تيمية وغيره عن جماىير العمماء من محدثين وفقياء ومتكممين

                                                           

 .ٖ٘ٓمقاالت في عموم القرآن وأصول التفسير:  (ٔ)
 . ٗٗ/ٛٔمجموع الفتاوى:  (ٕ)
 . ٖٖٖ/ٔقواطع األدلة في األصول:  (ٖ)
 .ٖٙوالباعث الحثيث:  ٜٖٓ/ٔينظر: النكت عمى مقدمة ابن الصبلح: الزركشي:  (ٗ)



 

  
ٗٓ 

1 

أن الحديث الضعيف ِإذا تمّقتو األمة بالقبول عمل بو عمى الصحيح، حتى »الزركشي: و
ينزل منزلة المتواتر في أنو ينسخ المقطوع، وليذا قال الشافعي في حديث: )ال  إنو

َوِصيَّة لَوارث( إنو ال يثبتو أىل الحديث، ولكن العامة َتَمّقتو بالقبول، وعمموا بو، حتى 
 .(ٔ)«جعموه ناسخا آلية الوصّية لموارث

في الديات  وقال اإلمام الحافظ ابن عبد البر بعد أن ذكر حديث عمرو بن حزم
وىو كتاب مشيور عند أىل »، وقد رواه مالك مرسبًل: -لو وىو كتاب كتبو النبي -

السير معروف ما فيو عند أىل العمم معرفة يستغنى بشيرتيا عن اإلسناد؛ ألنو أشبو 
 .(ٕ)«التواتر في مجيئو لتمقي الناس لو بالقبول

ف، بل ال يحتاج ياده ضعفالحديث الذي تمقتو األمة بالقبول ال يضر فيو أن إسن
ىـ( تكمم فيو أىل ٕٓٔفيذا محمد بن إبراىيم التيِمي )ت .(ٖ)إلى البحث عن إسناده

ومع ىذا فاتفق أئمة » ،(ٗ)الحديث، وقال فيو أحمد بن حنبل: يروي أحاديث مناكير
اإلسبلم كمالك والبخاري ومسمم وغيرىم عمى الرواية عنو، وحديث: )ِإنََّما اأَلْعَمال 

نِّيَّاِت( إنما مداره عميو، وقد تمّقتو األمة بالقبول لموافقتو األصول، فبل يجعل قول أحمد ِبال
ن كان إمام ىذا الشأن - ة عمى مالك والبخاري ومسمم وغيرىم من األئمة، كما  -وا  حجَّ

ال يكون قول بعض األئمة حجة عمى بعض في المسائل االجتيادية، ولو ذىب العمماء 
مم فيو لم يبق بأيدي أىل ىذا الشأن من الحديث إال اليسير، بل لم إلى ترك كل من تك

 .(٘)«يبق َشْيء. ومن الذي ينجو من الناس سالما

                                                           

 ٖٓ٘/ٔح المغيث بشرح ألفية الحديث: وبنحوه ينظر: فت ٜٖٓ/ٔالنكت عمى مقدمة ابن الصبلح:  (ٔ)
 . ٖٗٚ/ٔوالنكت عمى كتاب ابن الصبلح: ابن حجر: 

 . ٖٖٛ/ٚٔالتمييد:  (ٕ)
 . ٖٜٕوالمستصفى في عمم األصول: الغزالي:  ٕٗٔ/ٔينظر: الفقيو والمتفقو: الخطيب البغدادي:  (ٖ)
لبخاري في الجامع الصحيح: الباجي: ذكر ذلك الباجّي والعقيمي، ينظر: التعديل والتجريح لمن خرج لو ا (ٗ)

 . ٕٓ/ٗوالضعفاء الكبير: العقيمي:  ٙٔٙ/ٕط دار المواء: 
 . ٖ٘ٗ-ٖٗٗ/ٔينظر: النكت عمى مقدمة ابن الصبلح: الزركشي:  (٘)



 

  
ٗٔ 

1 

، ىو أحد طرق قبول األحاديث واآلثار، إن اشتيار القول بين العمماء، وتوارثو
فإن تمقى األمة ليا بالقبول، والعمل بمقتضاىا يقتضي صحتيا ولو كان إسنادىا فيو 

قال بعضيم: ُيحكم لمحديث بالصحة إذا تمقاه الناس »قال السيوطي:  ،(ٔ)عفض
ن لم يكن لو إسناد صحيح  .(ٕ)«بالقبول، وا 

وىكذا روايات التفسير، فقد اتفق أئمة التفسير عمى قبوليا وروايتيا، واعتمادىم 
ذه أنك ال تكاد تجد مفسرًا من المفسرين اطرح جممة من ى»عمييا في مصنفاتيم، وذلك 

الروايات بالكمية، بل قد يطرح أحدىا لرأيو بعدم صحة االعتماد عمييا، ومن أشير 
الروايات التي ُيمثَّل بيا ىنا رواية محمد بن مروان السدي الصغير عن الكمبي عن أبي 

 .(ٖ)«صالح عن ابن عباس
 وقد تناقموىا وتوافقوا عمى روايتيا، واعتمدوا عمييا في فيم كبلم اهلل تعالى، مع
عمميم بما فييا من الضعف، سواء أكانوا من المحررين فيو كاإلمام الطبري وابن كثير، 
أم كانوا من َنَقَمة التفسير كعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. وما ىذا إال ألنيم 

 .(ٗ)كانوا يميزون بين العموم في طبيعة التعامل معيا
، الحسن عن جابر إلى النبي فيذا اإلمام الطبري يسند رواية مرفوعة عن 

فيقبميا ويرجحيا عمى غيرىا مع ما فييا من الضعف في اإلسناد؛ لتمقييم ما تضمنتو 
ن كان في إسناده ما فيو-فيذا الخبر »بالقبول، وصحة القول بو، فقال:  فالقول بو،  -وا 

إلجماع الجميع عمى صحة القول بو، أولى من خبر عبد الحميد بن بيرام، عن شير 
وفي موضع آخر قال في خبر تفسيري مرفوع أيضا مع أنو ضعيف:  ،(٘)«ن حوشبب

                                                           

 . ٕٔٔ/ٔينظر: إعبلم الموقعين:  (ٔ)
 . ٚٙ/ٔتدريب الراوي:  (ٕ)
 .ٖٓٓمقاالت في عموم القرآن:  (ٖ)
 ابق.ينظر: المصدر الس (ٗ)
 .ٖٚٙ/ٗجامع البيان:  (٘)
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ن كان في إسناده ما فيو، فان في إجماع الحجة عمى صحة القول بو، » وىذا خبر، وا 
تو بغيره  .(ٔ)«مستغنًى عن االستشياد عمى ِصحَّ

ولم يرو عن أحد من األئمة في الحديث أو غيره من أنكر عمى المفسرين 
ليس في جارى العادة إمساكيم »عن الضعفاء في رواية الحديث أو التفسير، و روايتيم

مع أن مثل ىذا الروايات شائعة ومشتيرة في ، (ٕ)«جميعا عن رد الكذب وترك إنكاره
التداول بين المفسرين، وما سكوتيم عن إنكار مثل ذلك دون مانع، مع توافر أئمة 

سبلمة مثل ىذا االعتماد، وصحة منيج  الجرح والتعديل في كل عصر، إال دليل عمى
 التعامل مع روايات التفسير لدى المفسرين، واختبلفو عن منيج نقد الحديث.

فقد نشأ في عدد من القرينة الخامسة: تعضيد روايات المفسرين بعضهم لبعض: 
األمصار مدارس اختصت بالتفسير واشتيرت بو، وكان لكل مدرسة إمام أو أكثر من 

م الناس تفسير القرآن، وقد اختص بو مجموعة من التبلمذة، اىتموا بعمم الصحابة يعم
شيخيم في التفسير تدوينا وحفظا، وتدارسوه رواية وتعميما فيما بينيم، ونقموه إلى من 
بعدىم، بأسانيد يعضد بعضيا بعضا، ويشيد بعضيا لبعض بالصحة والقبول، ولذلك 

ر إال وتعاضدت في نقمو أكثر من فميس ىناك قول روي عن شيخ من شيوخ األمصا
 رواية، سواء بالمفظ أو بالمعنى، وتبادر إلى روايتو أكثر من تمميذ.

وأن معرفة اختصاص التبلمذة في الرواية لو أثر ميم في الترجيح بين الروايات 
فقد »عند التعارض بين الروايات عن شيخيم الصحابي، ومثل ذلك في تبلميذ التابعي. 

ن صحابي بسند ضعيف يتقوى بإطباق أصحابو عمى معنى تفسيره، يروى التفسير ع
وىذا من القرائن المعتبرة في تقوية بعض الطرق؛ إذ يستحيل أن يطبق التبلمذة عمى 

 .(ٖ)«مخالفة تفسير الصحابي الذي أخذوا عنو التفسير
                                                           

 .ٙٗٔ/ٛجامع البيان:  (ٔ)
 .ٖٖٖ/ٔقواطع األدلة في األصول:  (ٕ)
 .ٜٖالتقرير في أسانيد التفسير:  (ٖ)
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 -مثبل–ولذلك فميس من منطق العمم أن يقال إن رواية الكمبي أو العوفي 
ي أن تيمل؛ ألن ىناك روايات كثيرة مثميا تشيد لصحتيا، وتقوي أمانة ضعيفة ينبغ

إال ورويت من طرق وأسانيد عدة، وال شك أن تعدد  -إال ما ندر-نقميا، وما من رواية 
المفسرين الرواة الناقمين لممعنى الواحد يفيد ثبوت أصل المعنى عن السمف، ويعد قرينة 

ا كان في أحدىا الضعيف، وأنو ألجل ذلك كانوا ميمة في قبول الرواية التفسيرية إذ
 يتساىمون في قبوليا عمن ال تقبل منو رواية الحديث. 

إذا كانت ضعيفة في إسناد فقد يكون ليا  -سواء كانت حديثا أو ال-والرواية 
أنو ال يمزم »إسناد آخر يعضدىا ويقوييا، فترتفع عن درجة الضعف، يقول الزركشي: 

ضعيفا أن يكون كذلك في نفس األمر، بل قد يكون لو سند آخر من كون سند الحديث 
صحيح، وقد ينجبر بسند آخر ضعيف ينتيي بمجموعيا إلى درجة الحسن، كما سبق 

 .(ٔ)«في الحسن أنو يرتقي إلى درجة الصحيح إذا روي بسند آخر مثمو في الحسن
روايات، وعمى ىذا؛ ال بد لمن يعالج مرويات التفسير من النظر الشامل لم  

وجمع الطرق واألسانيد، قبل الحكم بنفي ثبوت معنى من المعاني المروية عن السمف 
في التفسير؛ إذ ال يصح نفي ثبوت المعنى عن جممة السمف لمجرد أن أسانيد كل رواية 
ضعيفة عّمن نسبت إليو، إذ كثيرا ما تتعدد األسانيد الواردة عن السمف في معنى آية. 

والمراسيل إذا تعددت طرقيا وخمت عن المواطأة »ابن تيمية بقولو: وىذا ما نبو إليو 
قصًدا أو االتفاق بغير قصد، كانت صحيحة قطعا، فان النقل إما أن يكون صدقا 
ما أن يكون كذبا تعمد صاحبو الكذب، أو أخطأ فيو، فمتى سمم من  مطابقا لمخبر، وا 

ديث جاء من جيتين أو جيات، الكذب العمد والخطأ كان صدقا ببل ريب. فإذا كان الح
وقد عمم أن المخبرْين لم يتواطئا عمى اختبلقو، وعمم أن مثل ذلك ال تقع الموافقة فيو 

                                                           

. وينظر أيضا: الباعث الحديث إلى اختصار عموم الحديث: ٜٖٓ/ٔالنكت عمى مقدمة ابن الصبلح:  (ٔ)
 وما بعدىا . ٕٜوالضعيفة: ومناىج المحدثين في تقوية األحاديث الحسنة  ٓٗ
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اتفاًقا ببل قصد، عمم أنو صحيح، ... وبيذه الطريق يعمم صدق عامة ما تتعدد جياتو 
ن لم يكن أحدىا كافيا؛ إما إلرسالو ما  المختمفة عمى ىذا الوجو من المنقوالت، وا  وا 

لضعف ناقمو، لكن مثل ىذا ال تضبط بو األلفاظ والدقائق التي ال تعمم بيذه الطريق، 
وىذا األصل ينبغي أن  فبل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بيا مثل تمك األلفاظ والدقائق.

يعرف؛ فإنو أصل نافع في الجزم بكثير من المنقوالت في الحديث والتفسير والمغازي، 
 .(ٔ)«الناس وأفعاليم وغير ذلك وما ينقل من أقوال

القرينة السادسة: أكثر مرويات التفسير هي من قبيل الموقوف والمقطوع، 
 وليست مرفوعة. 

ن النقاد يتعاممون مع الموقوفات والمقطوعات غير تعامميم مع الروايات  وا 
 المرفوعة، فتمك يتساىمون معيا فيما ال يتساىمون فيو مع المرفوعات. 

ا من يضبط الموقوفات لشد عنايتو بيا أكثر من غيرىا، كيشيم ومن الرواة م
 .(ٕ)وأضرابو، ولذلك يقدم قولو غالبا عن االختبلف إذا وقفو ورفع غيره

وينبغي أن ال تعامل مرويات التفسير المترددة بين الوقف عمى صحابي، »
رفع والقطع عمى تابعي من أصحابو، كما تعامل المرويات األخرى المترددة بين ال

والوقف، لمفرق في ذلك، فالمفسرون من التابعين كثيرا ما يقولون بقول شيوخيم من 
 .(ٖ)«الصحابة، وال يرفعون إلييم إال في النادر

وكثيرا ما تتداخل مرويات التفسير بين الصحابي وأصحابو، فيظن الناظر من 
؛ بل قد غير تحقيق أن ىذا عمة اضطراب، تارة يوقف وتارة يقطع، وىذا غير صواب

نما يفعمون ذلك ألغراض  ينسب تابع التابعي الرواية لمتابعي وال ينسبيا لمصحابة، وا 

                                                           

 .ٕٙ-ٕ٘مقدمة في أصول التفسير:  (ٔ)
 .ٖٖينظر: التقرير في أسانيد التفسير:  (ٕ)
 .ٜٖالتقرير في أسانيد التفسير:  (ٖ)
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منيا: ظيور المعنى وجبلؤه، وكون المعنى المحكي محل تسميم عند السامع، فبل حاجة 
 .(ٔ)لمتثقيل واإلطالة. أو خشية الخطأ في حكاية تفسير الصحابي

بعد أن -إن لم تصح مرفوعة، فيستفاد منيا ثم إن الرواية الموقوفة أو المقطوعة 
ن لم تثبت عن الصحابي فأقل ما فييا  -يكون المعنى صحيحا أنيا قول صحابي، وا 

أنيا قول قال بو تابعي أو تابعييم، وأنو قول كان معروفا في زمن سمف األمة، وىذا 
و اعتمادا، أو كاف لنقميا وروايتيا وتثبيت تدوينيا لئلفادة منيا في التفسير استشيادا أ

 استئناسا، بحسب مكانة الراوي في التفسير.
ن الضوابط والمعايير التي يتطمب توفرىا في التفسير الموقوف والمقطوع ىي  وا 
دون الرواية المرفوعة أو التي في حكم المرفوع، وىذا ال يبدو فيو خبلف بين النقاد من 

 عمماء الجرح والتعميل.
 ية التفسيرية عن الضعفاء:الضوابط في قبول الروا :ثانيا

لكي تكون الرواية التفسيرية التي رويت بسند ضعيف مقبولة ويعمل بيا في بيان 
كبلم اهلل تعالى، ال بد من توافر جممة من الضوابط أو الشروط التي تميز بين المقبول 

 والمردود في التعامل مع كتاب اهلل تعالى، منيا:
 :مع أصول التفسير وضوابطه أن يكون التفسير المروي متوافقا -1

فمن الضوابط التي ىي من أمارت الصحة، أن تكون الرواية المنقولة عن 
السمف متوافقة مع أصول التفسير المعتمدة، وال تخالف القواعد والضوابط المقررة في 
التفسير، وذلك من أجل زيادة التثبت من صحة القول في تفسير كبلم اهلل تعالى، 

ييا بالقبول أو بالرد وفق المنيجية العامة التي قررىا عمماء الجرح وليكون الحكم عم
 والتعديل لكل عمم، وبحسب طبيعة الرواية، وما يناسبيا من المعايير النقدية.

                                                           

 .ٜٖٕينظر: منيج المحدثين في نقد مرويات التفسير:  (ٔ)



 

  
ٗٙ 

1 

، بأن يكون موافقا لوضع المغة موافقة الرواية التفسيرية للسان العرب -2
أو كناية، جاريا عمى سنن  واالستعمال المغوي بوجو من وجوه الداللة حقيقة أو مجاز

وال يخرج عمى المغة من كل  ،(7)العربية، أو عرف االستعمال أو عادة صاحب الشرع
وجو؛ ألن القرآن نازل بمسان العرب، فتفسر ألفاظو وتراكيبو بما يتوافق مع لسانيم، 

كل معنى مستنبط من القرآن غير جار عمى المسان العربي فميس »ومناحي كبلميم، و
م القرآن في شيء ال مما يستفاد منو وال مما يستفاد بو ومن ادعى فيو ذلك فيو من عمو 

 .(ٕ)«في دعواه مبطل
وأن التفسير المنقول إذا لم يكن لو محمل في المغة العربية فذلك دليل عمى عدم 
صحتو، وبطبلن نقمو؛ ألنو إذا صحت الرواية عن السمف، فبل يمكن أن تكون مخالفة 

سانيم الذي يحتج بو ليا، فكيف يكون قول الصحابي أو التابعي خارجا لمغة، إذ المغة ل
 عن لسان العرب؟

، بأن يشيد لصحتيا موافقة القواعد العامة واألصول الثابتة في القرآن والسنة -3
شاىد شرعي معتبر، فإن كانت الرواية تتضمن مخالفة صريحة ألصل عقدي ال تحتمل 

فترد وال تقبل؛ ألن ألفاظ القرآن محمولة عمى ما عميو  التأويل، أو لقاعدة شرعية مقررة،
الشرع ثابت ومقرر، وكل قول خارج عن أصول الشرع الثابتة باطل ومفترى فبل يعتد 
بو. فكما قد تكون قواعد الشرع العامة واألصول المقررة في الكتاب والسنة تفيد صحة 

 التفسير المنقول، كذلك قد تدل عمى بطبلنو. 
فضرب منيا »نو الخطيب البغدادي وىو يورد أضرب األخبار الثبلثة، وىذا ما بي

يعمم صحتو،... وقد يستدل أيضا عمى صحتو بأن يكون خبرا عن أمر اقتضاه نص 
القرآن أو السنة المتواترة، أو اجتمعت األمة عمى تصديقو، أو تمقتو الكافة بالقبول، 

                                                           

 . ٖٗ/ٕينظر: إرشاد الفحول: الشوكاني:  (ٔ)
 .ٖٔٔ/ٔالموافقات:  (ٕ)
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1 

ا يعمم فساده، ... أو يكون مما وأما الضرب الثاني: وىو م ...وعممت بموجبو ألجمو
يدفعو نص القرآن، أو السنة المتواترة، أو أجمعت األمة عمى رده، أو يكون خبرا عن 
أمر من أمور الدين يمزم المكمفين عممو، وقطع العذر فيو، فإذا ورد ورودا ال يوجب 

فين عمما العمم من حيث الضرورة أو الدليل، عمم بطبلنو؛ ألن اهلل تعالى ال يمزم المكم
بأمر ال يعمم إال بخبر ينقطع، ويبمغ في الضعف إلى حد ال يعمم صحتو اضطرارا وال 

 .(ٔ)«استدالال...
؛ ألن ما جاء بو موافقة السنن الكونية، والحقائق العقلية وال يعارض معها -4

القرآن الكريم ال يتعارض مع مقتضى العقول وأدلتيا الصحيحة، وال يتناقض مع الحقائق 
ونية، وسنن الخمق، وما جاء بخبلف ذلك فيو باطل، ويكون دليبل مرجحا لوضعو، الك

منيا: َجْعُل األصوليين من دالئل »وقد ذكر ابن حجر في دالئل الوضع،  ،(ٕ)أو خطئو
الوضع أن يخالف العقل وال يقبل تأويبل، ألنو ال يجوز أن يرد الشرع بما ينافي مقتضى 

 .(ٖ)«العقل
واألخبار كميا عمى ثبلثة أضرب، فضرب منيا يعمم »دي: قال الخطيب البغدا

صحتو، وضرب منيا يعمم فساده، وضرب منيا ال سبيل إلى العمم بكونو عمى واحد من 
 -األمرين دون اآلخر، أما الضرب األول، وىو ما يعمم صحتو، فالطريق إلى معرفتو 

عقول عمى موجبو، أن يكون مما تدل ال -إن لم يتواتر حتى يقع العمم الضروري بو
ثبات الصانع... ونظائر ذلك مما أدلة العقول تقتضي  كاإلخبار عن حدوث األجسام، وا 

 صحتو... 

                                                           

 .ٚٔكفاية في عمم الرواية: ال (ٔ)
 . ٘ٗٛ/ٕالنكت عمى كتاب ابن الصبلح: ابن حجر:  (ٕ)
 . ٜٗٚٔط الييئة المصرية  ٓٓٔ/ٖواإلتقان: السوطي:  ٔ٘/ٕينظر: البرىان في عموم القرآن:  (ٖ)
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وأما الضرب الثاني: وىو ما يعمم فساده، فالطريق إلى معرفتو أن يكون مما 
تدفع العقول صحتو بموضوعيا، واألدلة المنصوصة فييا، نحو اإلخبار عن قدم 

 .(ٔ)«انع، وما أشبو ذلك...األجسام، ونفى الص
وعند مقاتل  ،(ٕ)، جبل محيط باألرضٔومثالو: ما روي في تفسير )ق( سورة ق:

جبل من زمردة خضراء محيط بالعالم، فخضرة السماء منو ليس من »بن سميمان: 
الخمق شيء عمى خمقو وتنبت الجبال منو، وىو وراء الجبال وعروق الجبال كميا من 

ي الشرع ما يؤيده، وقام الدليل العقمي عمى بطبلنو وعدم صحتو، ولم يرد ف ،(ٖ)«قاف
 فنرده بدليل العقل، وأن أقل ما فيو ىو من اإلسرائيميات التي قام الدليل خطئيا.

أن ال يكون الراوي ممن يتعمد الكذب، ويتقصد الوضع لسوء نية وقصد  -5
إن مثل ىذا ال تقبل ، وال ىو ممن يصر عمى خطئو إذا نبو إليو وُعرِّف بو، فمسبق

  .(ٗ)روايتو؛ ألن غرضو الطعن في الدين
وىنا ينبغي التمييز بين أحكام النقاد ودرجات النقد، والتمييز بين الرواة الذين 
يختمف النقاد في إطبلق صفة الكذب والوضع عمييم، وقواعد كل إمام في إطبلق الحكم 

ن عدمو، فيناك من يتشدد، ومن عمى الرجال، وأسبابو، ودرجتو، ومدى االتفاق عميو م
ىو دونو، فميسوا كميم في درجة واحدة في الحكم عمييم، بل يحقق ذلك بحسب طبيعة 

 الوصف، وغرض الراوي، ومضمون الرواية.

                                                           

 .ٚٔالكفاية في عمم الرواية:  (ٔ)
وفيو أقوال  ٕٜ/ٜالبيان: الثعمبي: والكشف و  ٕٖٙ/ٕٕجامع البيان:  ،ٕٕٚ/ٖينظر: تفسير عبد الرزاق:  (ٕ)

 .بأغر  رهفي تفسي
 .ٖٜ-ٕٜ/ٜوبنحوه ينظر: الكشف والبيان: الثعمبي:  ٜٓٔ/ٗتفسير مقاتل بن سميمان: ط دار الكتب:  (ٖ)
 .ٕٛ-ٛ٘/ٔ: ٕٓٗٔينظر أصناف الضعفاء والوضاع ومقاصدىم: المجروحين: ابن حبان ت السمفي،  (ٗ)
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ولذلك ينبغي التحقق من أن الجرح والتعديل قد استوفى شروطو لمعمل بو، 
المكنوي في الرفع والتكميل:  ويحقق في األحكام المنقولة فيو، وأنو ال خبلف فيو، قال

يجب عميك أال تبادر إلى الحكم بجرح الراوي بوجود حكمو من بعض أىل الجرح »
والتعديل، بل يمزم عميك أن تنقح األمر فيو، فإن األمر ذو خطر وتيويل. وال يحل لك 
أن تأخذ بقول كل جارح في أي راو كان، فكثيرا ما يوجد أمر يكون مانعا من قبول 

 ولو صور كثيرة ال تخفى عمى ميرة كتب الشريعة...جرحو، 
منيا: أن يكون الجارح من المتعنتين المشددين، فإن ىناك جمعا من أئمة الجرح 
والتعديل لو تشدد في ىذا الباب يجرحون الراوي بأدنى جرح، فمثل ىذا الجارح توثيقو 

نيم أبو حاتم، معتبر، وجرحو ال يعتبر إال إذا وافقو غيره ممن ينصف ويعتبر، فم
والنسائي، وابن معين، وابن القطان، ويحيى القطان، وابن حبان، وغيرىم فإنيم معروفون 
باإلسراف في الجرح والتعنت فيو، فميثبت العاقل في الرواة الذين تفردوا بجرحيم وليتفكر 

 .(ٔ)«فيو
و فيذا أبو صالح باذان أو باذام مولى أم ىانئ، ذكروا في ترجمتو عن جماعة أن

سمعت أبي »وقال ابن أبي حاتم:  ،(ٕ)ضعيف، منيم أحمد بن حنبل عن ابن ميدي
روي عن  بينما ،(ٖ)«يقول: أبو صالح باذان صالح الحديث يكتب حديثو وال يحتج بو

لم أَر أحًدا من أصحابنا ترك أبا صالح مولى أم ىانئ، »قال:  القطانيحيى بن سعيد 
يًئا، ولم يتركو شعبة وال زائدة وال عبد اهلل بن وما سمعت أحًدا من الناس يقول فيو ش

أبو صالح مولى أم ىانئ ليس بو »قال:  معينوروى أيًضا عن يحيى بن  ،(ٗ)«عثمان

                                                           

 .ٜٙ: عتر: منيج النقد في عموم الحديث (ٔ)
 .ٕٚ٘-ٕ٘٘/ٕوالكامل: ابن عدي:  ٘ٙٔ/ٔينظر: الضعفاء: العقيمي:  (ٕ)
 .ٕٖٗ/ٕالجرح والتعديل:  (ٖ)
 .ٕٙ٘/ٕوالكامل:  ٕٖٗ/ٕو ٖ٘ٔ/ٔالجرح والتعديل:  (ٗ)
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ذا روى عنو غير الكمبي فميس بو بأس، ألن  بأس، فإذا روى عنو الكمبي فميس بشيء، وا 
الح عن ابن الكمبي يحدث بو مرة من رأيو، ومرة عن أبي صالح، ومرة عن أبي ص

يعني بيذا أن الطعن عنده فيما يروي عنو ىو في رواية الكمبي عنو. ووثقو  ،(ٔ)«عباس
وىو تابعي ثقة، ومن تكمم فيو »ورجح توثيقو د. محمود محمد شاكر. وقال:  ،(2)العجمي

 .(ٖ)«فإنما تكمم لكثرة كبلمو في التفسير، وفي رواية الكمبي عنو
نما اشتير بالتفسير، ولو تفسير وأغمب ما قالوه فيو ىو في روا يتو الحديث، وا 

كثير في جزء ىو من اجتياده ورأيو، وقميل منو مسند يرويو عن عمي وابن عباس 
، عميو التفسير أىل يتابعو لما مما لم »رضي اهلل عنيما، وذكر ابن عدي أن في تفسيره 

لم يتابع عميو ومنو  وقولو ىذا يعني أن منو ما ،(4)«ا من المتقدمين رضيوأحد أعمم ولم
 المقبول. والحكم عمى الرأي غير الحكم عمى روايتو. 

؛ ألن أن ال تكون الرواية تتضمن الترويج لفكرة باطلة، أو مذهب فاسد -6
الواجب في التفسير أن يكون المفسر منطمقا في رأيو االجتيادي من النص، ويكون رأيو 

تروج لفكرة معينة غير صحيحة، سواء  تابعا لمقرآن، وليس العكس، فإن كانت الرواية
وبيذا صرح  ،(5)كانت دينية أو مذىبية أو سياسية، فترد وال تقبل، وينبغي نقدىا وتمييزىا

ابن المبارك واإلمام أحمد وعبد الرحمن بن ميدي، وآخرون، فكميم يصرحون باستثناء 
 .(6)صاحب اليوى الذي يدعو لبدعتو، من أصناف من يكتب عنو الحديث

                                                           

 .ٗٗٔو ٖٗٔوالكفاية:  ٗ٘ٔ/ٔ، الكامل: ٕٖٗ/ٕالجرح والتعديل:  (ٔ)
 . ٚٚينظر: تاريخ الثقات:  (ٕ)
 .ٜٔ/ٔلمطبري: ىامش المحقق: جامع البيان  (ٖ)
 .ٕٛ٘/ٕالكامل في ضعفاء الرجال:  (ٗ)
 .ٕٗٔ/ٕوالموافقات:  ٜٕٔ-ٜٕٓ/ ٔينظر: إحياء عموم الدين:  (٘)
 .ٗٗٔو ٖٗٔوالكفاية:  ٗ٘ٔ/ٔ، الكامل: ابن عدي: ٖٔو ٛ/ٔينظر: الضعفاء الكبير: العقيمي:  (ٙ)
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، بأن يكون أن ال ينفرد الضعيف بالخبر الذي تتوافر الدواعي على نقله -7
موضوعو مما يقتضي الشيوع واالشتيار عند العامة والخاصة، فإذا انفرد أحد من الناس 
برواية مثمو، دون شاىد لو يعضده، فيذا أمارة عمى عدم صحتو. وكذلك إذا تناقل 

ة بالتوارث، وتأتي رواية تخالف إطباق العامة العامة رواية عن العامة، أو تناقمتو األم
ن رواه الثقة. جاء يخالف المشيور  عمى خبلفو، فيذا مردود؛ ألن أقل ما فيو أنو خطأ وا 

وجعل  ،(ٔ)المستفيض بين الناس، فيذا قرينة عمى أنو خطأ، سواء كان ثقة أو غير ثقة
خبرا عن أمر جسيم  يكون»الخطيب البغدادي من أمثمة الخبر الذي يعمم فساده، أن 

ونبأ عظيم، مثل خروج أىل إقميم بأسرىم عمى اإلمام، أو حصر العدو ألىل الموسم 
عن البيت الحرام، فبل ينقل نقل مثمو، بل يرد ورودا خاصا ال يوجب العمم، فيدل ذلك 

 .(2)«عمى فساده؛ ألن العادة جارية بتظاىر األخبار عما ىذه سبيمو
 

  

                                                           

يا: الشيخ الشريف حاتم بن عارف العوني: ممتقى ينظر: محاضرة أسانيد التفسير ومنيجية الحكم عمي (ٔ)
 أىل الحديث.

 .ٚٔالكفاية في عمم الرواية:  (ٕ)
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 اخلامتة
مامة بأىم ما يتعمق بمنيج نقد الروايات التفسيرية، والقواعد المعتمدة بعد ىذه اإلل

في التعامل معيا، والضوابط المحددة لمحكم عمييا قبوال أو ردا، وىذه أبرز النتائج التي 
 انتيى إلييا البحث: 

إن المنيج النقدي لمروايات عند المحدثين، ىو منيج واحد لو مستويات  -ٔ
إسناد -لييا في نقد الروايات كميا، فكل رواية تنقد ومراتب عدة، يحتكم إ

تبعا لمقائل و بحسب األحوال التي تحف بيا وتتناسب معيا،  -أو متنا
 والناقل وطبيعة القول في نفسو.    

، كان عمماء الجرح والتعديل يشترطون التثبت في الرواية عن النبي  -ٕ
حدثون عنو إال عن ويطمبون ليا ضوابط ال يطمبونيا في غيرىا، فبل ي

كانوا أيسر، فبل يتشددون بمثل  الثقات، ولكنيم في الرواية عن غيره 
 يبنى عميو الدين، وليس كذلك قول غيره.تشريع  ذلك؛ ألن حديثو 

يفرق عمماء نقد الروايات في قبول الرواية أو عدم قبوليا بالنظر إلى حال  -ٖ
نما ترد روايات من اتفقوا الراوي، فميس كل ضعيف ترد رواياتو مطمقا، وا  

لغرض الطعن في الدين،  نو وضاع ويتعمد الكذب في الرواية؛عمى أ
 وتحريف اآليات.

يميزون أيضا بين ما يتعمق باألحكام  في ذات الرواية عنو كذلك نجدىم  -ٗ
والحبلل والحرام، فبل يقبمونيا إال عن الثقات، وبين ما ال تعمق لو 

فيقبمون فيو رواية الضعفاء الذين ال يعرفون  باألحكام؛ فيتساىمون فيو،
بالوضع وتعمد الكذب. فقد ورد عن غير واحد من السمف أنيم كانوا ال 
يجوز حمل األحاديث المتعمقة بالتحميل والتحريم إال عمن كان بريئا من 
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التيمة، وأما أحاديث الترغيب والمواعظ والتفسير واآلداب والمغازي ونحو 
 يا عن سائر المشايخ.ذلك، فيجوز كتابت

إذا لم يكن ممن  ضعيف الذي ىو كثير الغفمة والوىممن ال الرواية قد يقبل -٘
روايتو في حال دون حال، وعن شيخ وقد تقبل يتعمد الوضع والكذب، 
ومنيم من  روايتو في موضوع دون موضوع آخر،دون غيره، وقد تقبل 

د، ونحو ذلك. وال يمزم تقبل لبلعتضاد واالستشياد دون االحتجاج واالعتما
 من قبول الرواية والعمل بيا صحتيا إسنادا. 

كانوا يميزون بين الروايات بحسب العموم، فمكل عمم شرائط لمقبول والرد  -ٙ
تتناسب مع طبيعة ىذا العمم، تختمف عنيا مع غيره من العموم األخرى. 

و أشد ما ىومن ىنا وجدناىم قد يحكمون عمى الراوي والشيخ بالضعف أو 
بالثقة والضبط في رواياتو لعمم يحكمون عميو في رواية الحديث، بينما 
 عدد من عمماء القراءة والتاريخ والسير. آخر، كنحو حكميم عمى

المنطق العممي والعمل التاريخي الذي لم يختمف عميو المفسرون يقتضي  -ٚ
التعامل مع روايات التفسير بمنيج يختمف عن منيج نقد الروايات 

 . لحديثية، ما دامت ليست مروية عن النبي ا
إن القرائن المصاحبة لمرواية التفسيرية ىي بمثابة القواعد الجزئية التي  -ٛ

تشيد لصحة العمل بالروايات المأثورة في التفسير، فيي تساعد في الحكم 
 عمييا بالقبول، فتعضد ثبوتيا، وتقوي ضعفيا، وتشيد لقبوليا. 

ول الروايات التفسيرية بإطبلق، بنذىب إلى القول بق ومع ذلك فإننا ال -ٜ
ن كان الراوي ثقة، واألخذ بيا عمى أية حال، ال يقبمو ما فقد نجد منيا  وا 

عقل، ومنيا المتعارض مع قواعد الشرع، فكان ال بد من ضوابط يحتكم 
 إلييا في القبول والرد، والتمييز بين الروايات التفسيرية.  
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 راج أهم املصادر وامل
ىـ(، دار المعرفة، بيروت، ٘ٓ٘إحياء عموم الدين: أبو حامد الغزالي )ت  -ٔ

 بت.
ىـ(، تحقيق أحمد محمد شاكر، ٗٚٚ: ابن كثير )ت تصار عموم الحديثاخ -ٕ

 . ٕدار الكتب العممية، بيروت، ط
أسانيد التفسير ومنيجية الحكم عمييا: محاضرة لمشيخ الشريف حاتم بن  -ٖ

الحديث، عارف العوني: ممتقى أىل 
https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=141466  . 

ىـ(، دراسة وتحقيق: د. ٕٛٚاالستغاثة في الرد عمى البكري: ابن تيمية )ت -ٗ
 ىـٕٙٗٔ، ٔطعبد اهلل بن دجين السيمي، مكتبة دار المنياج، الرياض، 

ىـ(، تحقيق محمد ٔ٘ٚإعبلم الموقعين عن رب العالمين: ابن قيم الجوزية )ت -٘
 م.ٜٜٔٔ-ىـٔٔٗٔ، ٔعبد السبلم إبراىيم، دار الكتب العممية، بيروت، ط

 ،ٕالصفدية: ابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، مكتبة ابن تيمية، مصر، ط -ٙ
 ىـ.ٙٓٗٔ

ىـ(، تحقيق خميل محمد ىراس، ٕٕٗاألموال: أبو عبيد القاسم بن سبّلم )ت -ٚ
 دار الفكر، بيروت.

ىـ(، تحقيق ٜٗٚالبرىان في عموم القرآن: الزركشي أبو عبد اهلل بدر الدين )ت -ٛ
-ىـٖٙٚٔ، ٔمحمد أبو الفضل إبراىيم، دار إحياء الكتب العربية، ط

 م.ٜٚ٘ٔ
، دار ىـ(، تحقيق د. بشار عوادٖٙٗالخطيب البغدادي )ت  اد:تاريخ بغد -ٜ

 .ىـٕٕٗٔ، ٔإلسبلمي، بيروت، طغرب اال
 .مٜٗٛٔ-ىـ٘ٓٗٔ، ٔىـ(، دار الباز، طٕٔٙتاريخ الثقات: العجمي )ت  -ٓٔ

https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=141466
https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=141466
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ىـ(، ٖٖٕرواية الدوري: أبو زكريا يحيى بن معين )ت  -تاريخ ابن معين -ٔٔ
تحقيق د. أحمد محمد نور سيف، إحياء التراث اإلسبلمي، مكة المكرمة، 

 ٜٜٚٔ - ٜٜٖٔ، ٔط
ر، النجا ىـ(، تحقيق محمدٕٙٚلدينوري )قتيبة ا تأويل مختمف الحديث: ابن -ٕٔ

 ىـ ٖٜٖٔدار الجيل، بيروت، 
ىـ(، ٜٔٔتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: السيوطي جبلل الدين )ت -ٖٔ

 تحقيق عبد الوىاب عبد المطيف، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض.
دار تفسير التابعين عرض ودراسة مقارنة: د. محمد بن عبد اهلل الخضيري،  -ٗٔ

 الوطن لمنشر.
ار ىـ(، تحقيق محمد عوامة، دٕ٘ٛتقريب التيذيب: ابن حجر العسقبلني )ت  -٘ٔ

 .ٙٓٗٔ، ٔالرشيد، سوريا، ط
التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث: أبو زكريا  -ٙٔ

ىـ(، تحقيق محمد عثمان الخشت، دار الكتاب العربي، ٙٚٙالنووي )ت 
 م.ٜ٘ٛٔ-ىـ٘ٓٗٔ، ٔبيروت، ط

التقرير في أسانيد التفسير: عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، مكتبة دار  -ٚٔ
 .ٕٔٔٓ-ٕٖٗٔ، ٔالمنياج، ط

ىـ(، ٖٙٗالتمييد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد، ابن عبد البر )ت  -ٛٔ
تحقيق: مصطفى العموي ومحمد البكري، وزارة عموم األوقاف والشؤون 

 ىـ.ٖٚٛٔاإلسبلمية، المغرب، 
)ت  اطيل: عبد الرحمن المعمميكيل بما في تأنيب الكوثري من األبالتن -ٜٔ

 م .ٜٙٛٔ -ىـٙٓٗٔ، ٕىـ(، المكتب اإلسبلمي، طٖٙٛٔ
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تيذيب التيذيب: ابن حجر العسقبلني، مطبعة دائرة المعارف النظامية،  -ٕٓ
 ىـ.ٕٖٙٔ، ٔاليند، ط

تيذيب الكمال في أسماء الرجال: يوسف بن عبد الرحمن، جمال الدين المزي  -ٕٔ
، ٔىـ(، تحقيق د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، طٕٗٚ)ت 

 م.ٜٓٛٔ – ٓٓٗٔ
ىـ(، تحقيق أحمد محمد ٖٓٔالطبري )ت  جامع البيان في تأويل القرآن: -ٕٕ

 .ىـ ٕٓٗٔ، ٔسة الرسالة، طشاكر، مؤس
الجامع ألخبلق الراوي وآداب السامع: الخطيب البغدادي، تحقيق د. محمود  -ٖٕ

 لمعارف، الرياض.الطحان، مكتبة ا
ىـ(، دار إحياء التراث العربي، ٕٖٚالجرح والتعديل: ابن أبي حاتم الرازي )ت -ٕٗ

بيروت، عمى طبعة مجمس دائرة المعارف العثمانية، بحيدر آباد الدكن، 
 م. ٕٜ٘ٔ -ىـٕٔٚٔ، ٔاليند، ط

ىـ(، تحقيق د. عبد المعطى قمعجي،  ٛ٘ٗ)ت  : أبو بكر البييقيدالئل النبوة -ٕ٘
 م.ٜٛٛٔ-ىـٛٓٗٔ، ٔودار الريان لمتراث، ط ،العممية دار الكتب

محمد شاكر،  ىـ(، تحقيق أحمدٕٗٓمحمد بن إدريس )ت الرسالة: الشافعي  -ٕٙ
 .ىـٖٛ٘ٔ، ٔالحمبي، مصر، ط مكتبة

، ٕٚىـ(، مؤسسة الرسالة، بيروت، طٔ٘ٚزاد المعاد: ابن قيم الجوزية )ت  -ٕٚ
 م.ٜٜٗٔ-ىـ٘ٔٗٔ

(: تحقيق أحمد محمد ٖٖٕبن معين )ت سؤاالت ابن الجنيد ألبي زكريا يحيى -ٕٛ
 م. ٜٛٛٔىـ، ٛٓٗٔ، ٔنور سيف، مكتبة الدار، المدينة المنورة، ط

سؤاالت أبي داود لئلمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديميم: تحقيق د.  -ٜٕ
 ىـ.ٗٔٗٔ، ٔزياد محمد منصور، مكتبة العموم والحكم، المدينة المنورة، ط
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شعيب  ىـ(، بإشرافٛٗٚهلل الذىبي )ت سير أعبلم النببلء: أبو عبد ا -ٖٓ
 ىـ. ٘ٓٗٔ، ٖؤوط، مؤسسة الرسالة، طاألرنا

، رحيمىـ(، تحقيق ىمام عبد الٜ٘ٚشرح عمل الترمذي: ابن رجب الحنبمي )ت -ٖٔ
 م.ٕٔٓٓىـ ، ٕٔٗٔ، ٕمكتبة الرشد، الرياض، ط

ىـ(، ٕٕٖالضعفاء الكبير: العقيمي أبو جعفر محمد بن عمرو المكي )ت  -ٕٖ
، ٔعطي أمين قمعجي، دار المكتبة العممية، بيروت، طتحقيق عبد الم

 م.ٜٗٛٔ -ىـ ٗٓٗٔ
ىـ(، تحقيق بوران ٖٖٓالضعفاء والمتروكون: النسائي أحمد بن شعيب )ت -ٖٖ

ىـ ، ٘ٓٗٔ، ٔالضناوي وكمال الحوت، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط
 م. ٜ٘ٛٔ

طا، دار ىـ(، تحقيق: محمد عبد القادر عٖٕٓالطبقات الكبرى: ابن سعد )ت -ٖٗ
 .ىـ ٓٔٗٔ يروت،مية، بالكتب العم

ر إحياء التراث دا ىـ(،ٜٕٚن عيسى ) العمل الصغير: الترمذي محمد ب -ٖ٘
 .العربي، بيروت

يق وصي اهلل : تحقأحمد بن حنبل رواية المروذيالعمل ومعرفة الرجال عن  -ٖٙ
 م.ٜٛٛٔىـ ، ٛٓٗٔ، ٔالسمفية، بومباي، اليند، ط بن محمد عباس، الدار

ىـ(، تحقيق د. حسين ٕٕٗث: أبو عبيد القاسم بن سبلم )تغريب الحدي -ٖٚ
ىـ  ٗٓٗٔ، ٔمحمد شرف، الييئة العامة لشئون المطابع األميرية، القاىرة، ط

- ٜٔٛٗ . 
فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقبلني، دار المعرفة،  -ٖٛ

 م.ٜٖٚٔبيروت، 
دين أبو الخير فتح المغيث بشرح ألفية الحديث لمعراقي: السخاوي شمس ال -ٜٖ

ىـ ٕٗٗٔ، ٔىـ(، تحقيق عمي حسين عمي، مكتبة السنة، مصر، طٕٜٓ)ت 
 مٖٕٓٓ -
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وآخرون، دار  ، تحقيق مروان العطيةفضائل القرآن: أبو عبيد القاسم بن سبلم -ٓٗ
 . ىـ٘ٔٗٔ ،ٔابن كثير، دمشق، ط

الفقيو والمتفقو: الخطيب البغدادي، تحقيق عادل العزازي، دار ابن الجوزي  -ٔٗ
 ىـ.ٚٔٗٔدية، بالسعو 

فة، دار المعر  ىـ(،ٖٛٗإسحاق )ت  الفيرست: ابن النديم أبو الفرج محمد بن -ٕٗ
 .ىـ ٚٔٗٔ، ٕبيروت، ط

قواطع األدلة في األصول: السمعاني أبو المظفر منصور بن محمد  -ٖٗ
، ٔىـ(، تحقيق محمد حسن الشافعي، دار الكتب العممية، بيروت، طٜٛٗ)ت

 مٜٜٜٔىـ/ٛٔٗٔ
عن المسند لئلمام أحمد: ابن حجر العسقبلني، مكتبة  القول المسدد في الذب -ٗٗ

 ىـ. ٔٓٗٔ، ٔابن تيمية، القاىرة، ط
ىـ(، تحقيق عادل ٖ٘ٙالكامل في ضعفاء الرجال: ابن عدي الجرجاني )ت  -٘ٗ

 م.ٜٜٚٔىـٛٔٗٔ، ٔأحمد عبد الموجود وآخرون، الكتب العممية، بيروت، ط
ىـ(، ٕٚٗمحمد )ت الكشف والبيان عن تفسير القرآن: الثعمبي أحمد بن  -ٙٗ

، ٔتحقيق أبي محمد بن عاشور، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط
 م ٕٕٓٓ -، ىـ ٕٕٗٔ

هلل الكفاية في عمم الرواية: أبو بكر الخطيب البغدادي، تحقيق أبو عبدا -ٚٗ
 ، المكتبة العممية، المدينة المنورة.السورقي

ي السمفي، دار ىـ(، تحقيق حمدٖٗ٘المجروحين من المحدثين: ابن حبان )ت -ٛٗ
 .ىـ ٕٓٗٔعي، الرياض، الصمي

-ىـٙٔٗٔ، مجمع الممك فيد، المدينة النبوية، مجموع الفتاوى: ابن تيمية -ٜٗ
 م .ٜٜ٘ٔ
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المحدث الفاصل بين الراوي والواعي: الحسن بن عبد الرحمن الراميرمزي )ت  -ٓ٘
 ٗٓٗٔ، ٖىـ(، تحقيق د. محمد عجاج الخطيب، دار الفكر، بيروت، طٖٓٙ
 ىـ.

تحقيق د. فؤاد  ىـ(،٘ٓٗلى كتاب اإلكميل: الحاكم النيسابوري )ت المدخل إ -ٔ٘
 دار الدعوة، اإلسكندرية. ،عبد المنعم

العممية، بيروت، دار الكتب  يحين: الحاكم النيسابوري،المستدرك عمى الصح -ٕ٘
 .ىـٔٔٗٔ، ٔط

، ٔدار الكتب العممية، ط ،المستصفى في عمم األصول: أبو حامد الغزالي -ٖ٘
 مٖٜٜٔ -ىـ ٖٔٗٔ

ىـ(، مؤسسة قرطبة، ٕٔٗمسند اإلمام أحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل )ت -ٗ٘
 القاىرة.

المعجم الصغير لرواة اإلمام ابن جرير الطبري: أكرم بن محمد زيادة األثري،  -٘٘
 الدار األثرية، األردن.

معرفة أنواع عموم الحديث، )مقدمة ابن الصبلح(: ابن الصبلح أبو عمرو  -ٙ٘
 -ىـ ٙٓٗٔالدين عتر، دار الفكر، بيروت،  ىـ(، تحقيق نورٖٗٙعثمان )ت 

 مٜٙٛٔ
العمري، مؤسسة  ىـ(، تحقيق أكرمٕٚٚوالتاريخ: الفسوي يعقوب )ت  المعرفة -ٚ٘

 ىـ. ٔٓٗٔ، ٕسالة، بيروت، طالر 
الطيار، دار المحدث،  أصول التفسير: د. مساعدمقاالت في عموم القرآن و  -ٛ٘

 ٕ٘ٗٔ، ٔالرياض، ط
 ىـ.ٜٓٗٔ، دار مكتبة الحياة، بيروت، مقدمة في أصول التفسير: ابن تيمية -ٜ٘
من كبلم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال )رواية طيمان(: أبو زكريا  -ٓٙ

 يحيى بن معين، تحقيق أحمد محمد نور سيف، دار المأمون لمتراث، دمشق.
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منيج المحدثين في نقد مرويات التفسير: د. محمد صالح محمد سميمان،  -ٔٙ
ي )مجمة معيد اإلمام الشاطبي لمدراسات منشور ممخص عمى االنترنت، وف

  )ىـٖٚٗٔ، جمادى اآلخرة ٕٔالقرآنية، العدد
، ٖار الفكر، دمشق، طمنيج النقد في عموم الحديث: د. نور الدين عتر، د -ٕٙ

 .ىـٔٓٗٔ
الموافقات في أصول الفقو: الشاطبي إبراىيم بن موسى، تحقيق عبد اهلل دراز،  -ٖٙ

 دار المعرفة، بيروت.
م مصطمح الحديث: الذىبي، حمب، مكتبة المطبوعات الموقظة في عم -ٗٙ

 .ٕٔٗٔ، ٕاإلسبلمية، ط
دار المعرفة،  ميزان االعتدال في نقد الرجال: الذىبي، تحقيق عمي البجاوي، -٘ٙ

 .ىـٕٖٛٔ، ٔبيروت، ط
المدخمي،  جر العسقبلني، تحقيق ربيعالنكت عمى كتاب ابن الصبلح: ابن ح -ٙٙ

 ىـ.ٗٓٗٔ، ٔية، المدينة المنورة، طعمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلم
، ٔلسمف، الرياض، طأضواء ا مقدمة ابن الصبلح: الزركشي،ت عمى النك -ٚٙ

 ىـ.ٜٔٗٔ
دار صادر،  ىـ(،ٔٛٙكان )ت وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان: ابن خم -ٛٙ

 م.ٜٔٚٔ، ٔبيروت، ط
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